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Coneixement

al servei de l’esportista

La mort d’un es por tis ta de for ma pre ma tu ra re no va la nos tra in quie tud pels efec tes po ten cial -

ment ne ga tius de l’es port. Ara, la re cent mort del ci clis ta Pan ta ni re pe teix la ma tei xa vivè ncia de

de sas sos sec i d’in quie tud que ens ha acom pan yat al tres ve ga des, arran d’al tres morts d’es por -

tis tes. Estem obli gats a pre gun tar-nos què està pas sant en l’es port en ge ne ral i, par ti cu lar ment,

en el d’alt ren di ment, quan hi ha per so nes que tot sem bla in di car que su cum bei xen a un es tat de

co ses a les quals no po den fer front i que els por ta a la des con cen tra ció, a bus car so lu cions a la

de ses pe ra da, o a es tats de de pres sió que po den aca bar en suï ci di.

La preo cu pa ció per aques tes qües tions de cai re hu ma nis ta i ètic no són no ves en aques ta re vis -

ta. Des ta quem el mo nogr àfic so bre “Hu ma nis me a l’es port”, que vam pu bli car per ini cia ti va del

De par ta ment de Cièn cies So cials de l’INEFC de Bar ce lo na. Ara, però, hem de des ta car que la

ca sua li tat ha vol gut que la sen si bi li tat dels nos tres au tors pels te mes ètics i so cio po lí tics de l’es -

port hagi coin ci dit amb un nou dra ma es por tiu, per so nal i col·lec tiu, a Itàlia i a tot Eu ro pa. Ens re -

fe rim als con tin guts del Fòrum “Esport Cièn cia i Cul tu ra” i als de l’a par tat d’“Opi nió” d’a quest nú -

me ro.

En els es crits so bre el do pat ge del Fòrum, en Je sús Ga li lea cri da l’a ten ció so bre l’ex ces si va im -

portància i di vul ga ció que es dóna al do pat ge es por tiu, al cos tat del fet es can da lós del so brees forç 

i la pres sió am bien tal que han de su por tar la ma jo ria d’es por tis tes. Les cròni ques pel cas Pan ta ni

in di quen cla ra ment que amb dues co ses han coin ci dit en la hist òria par ti cu lar d’a quest ci clis ta i que 

els te mes de sen vo lu pats pels doc tors Ga li lea i Se gu ra són cla ra ment per ti nents per a com pren -

dre-la.

En l’a par tat d’“Opi nió”, Joan Rius ens ofe reix un con junt de re ferè ncies de l’o bra de Váz quez Mon -

tal bán les quals po sen de ma ni fest el seu cri te ri so bre les im pli ca cions so cio po lí ti ques de l’or ga nit -

za ció de l’es port i, par ti cu lar ment, de l’es port es pec ta cle.

Aques ta re vis ta, no cal dir-ho, és un mitjà de pu bli ca ció cien tí fi ca de les re cer ques que es fan en

tots els àmbits re la cio nats amb l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. El que avui vo lem fer, des de la di rec ció 

edi to rial, és rea fir mar que cal obrir el con cep te de re cer ca a tot allò que ens afec ta, fins i tot quan 

to quem els as pec tes mo rals i ètics de les co ses i, es pe cial ment, de l’or ga nit za ció de la com pe ti -

ció es por ti va. A no sal tres no ens obli ga la com pe ti ció es por ti va tal com es fa ac tual ment i tal com 

s’ad mi nis tra des d’un punt de vis ta po lí tic, so cial o me dià tic. Tam poc no ens obli guen els in te -

res sos econò mics i co mer cials que po den in vo lu crar-s’hi. Ens com pro met, en can vi, el co nei xe -

ment –com més cert i con tras tat mi llor– d’allò que s’es de vé i per què, i qui nes pro pos tes fem per

can viar-ho.
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S’ha dit que la cièn cia és llui ta teò ri ca, i la dis cus sió so bre les cau ses dels com por ta ments

n’és, evi dent ment, la part fo na men tal. De fet, el ma teix de bat ex pli ca tiu que ha apa re gut,

arran de la mort de Pan ta ni, so bre les cau ses de la seva de fun ció és un de bat de base cien tí -

fi ca en què cal apro fun dir si es vol fer un bon ser vei a la so cie tat. En aquest sen tit, cal dir que 

en la li te ra tu ra cien tí fi ca pre do mi na el plan te ja ment di cotò mic i cap ciós so bre si la cau sa de

l’en so rra ment per so nal dels in di vi dus és de gu da a fac tors am bien tals, o s’a fir ma, contrària -

ment, que les ca rac te rís ti ques per so nals són les més de ter mi nants. En te nim una bona

il·lus tra ció en el cas que co men tem quan, a la va lo ra ció i crí ti ca de l’or ga nit za ció es por ti va,

ju di cial o me dià ti ca, s’hi con tra po sen les ca rac te rís ti ques per so nals, els orí gens o els tras -

torns psi co pa tolò gics que es pre sen ten com si fos sin pre vis i de pen dents de cada in di vi du

con cret.

Un plan te ja ment cien tí fic del tema hau ria de po der de sen vo lu par al tres apor ta cions que do -

nes sin més pro fun di tat al trac ta ment de la com ple xi tat de les co ses, so bre tot, en te mes tan re -

lle vants com  la vida de les per so nes. No més com a apunt, po dem dir que hau ria de ser in te -

res sant con èi xer i pu bli car els efec tes se cun da ris –a ni vell fi siolò gic i psi colò gic– dels fàrmacs 

que s’u ti lit zen a dis cre ció per ren dir més o per sor tir d’u na si tua ció di fí cil o de de pres sió, per

exem ple. Cal dria, d’al tra ban da, que els fi siò legs de l’e xer ci ci do nes sin a con èi xer in ves ti ga -

cions que con tras tes sin l’e fec te de la pre pa ra ció fí si ca per a la mi llo ra del ren di ment, amb el

man te ni ment de la sa lut dels at le tes. Cal dria, tam bé, plan te jar-se la ne ces si tat d’u na pre pa ra -

ció psi colò gi ca sòli da dels es por tis tes i in cor po rar-la a l’en tre na ment, so bre tot, quan se sap

que els es por tis tes han de viu re sota pres sions i exigè ncies pú bli ques. Aques ta pre pa ra ció

psi colò gi ca no hau ria d’ob viar, d’al tra ban da, la con si de ra ció de la ne ces si tat de te nir au to no -

mia per so nal, tant en l’es port com en l’e xistència in di vi dual en ge ne ral. Crec que és opor tú re -

cor dar que una màxi ma de la ini cia ció al ci clis me ha es tat la de dir que el pri mer que s’ha de fer 

en aquest es port és “apren dre a so frir”. Des d’un punt de vis ta psi colò gic, no que da gai re mar -

ge al dub te en dir que un pen sa ment com aquest com por ta in duir a uns hàbits en què la sa lut

que da su pe di ta da al ren di ment o, el que en ca ra és pit jor: pot suc ceir que aca bi agra dant fer

un ni vell d’es port que com por ta do lor i so fri ment i que això pot ac cep tar-se com a nor mal, bo o

de sit ja ble.  No cal dir que, en un al tre or dre de co ses, la re cer ca so ciolò gi ca hau ria de ser ex -

plí ci ta i in sis tent so bre tot allò que té a veu re amb l’a fec ta ció per so nal de l’or ga nit za ció es por -

ti va, so bre tot quan aques ta va lli ga da a va lors gru pals que s’or ga nit zen amb una con si de ra ció 

molt re la ti va de la sa lut in di vi dual, però tam bé de l’es forç i les pos si bi li tats de ca das cun dels

es por tis tes. 

L’es tu di d’a quest en tra mat de co ses pen sem que és el que ens ha d’o cu par i el que ens ha de mo ti -

var en el tre ball cien tí fic i pro fes sio nal en l’àmbit de l’es port. De fet,  així és com acon se gui ríem

l’ob jec tiu ge ne ral de la cièn cia que és, com deia el gran fi siò leg i psicò leg que fou I. P. Pav lov, el

d’a con se guir les mi llors con di cions de vida per als ciutadans. 

JO SEP ROCA I BA LASCH
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Un estudi etnogràfic
sobre el voleibol de platja 

§ DAVID MATA VERDEJO

Insti tu t Espa nyol Se ve ro Ochoa (Tànger, Ma rroc).
Tècnic de Vòlei Plat ja de la RFEVb.
Se lec cio na dor Na cio nal de Vòlei Plat ja 1990-1993

Resum
S’es tu dia l’a va lua ció hist òri ca del vòlei

plat ja des del seu nai xe ment com una va -

riant re crea ti va del vo lei bol, in ci dint en la

des crip có dels sig nes d’i den ti tat sub cul -

tu ral d’a ques ta mo da li tat, abor da des des

de l’et no gra fia de l’es port. D’a ques ta ma -

ne ra s’es tu dia ran te mes com la con fi gu ra -

ció de grups au to tan cats, el com por ta -

ment ètic del ju ga dor de vòlei plat ja i les

tècni ques del cos pròpies dels nois de la

plat ja o beach boys.

Aproximació històrica 

En 1995, la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Vo lei bol va com me mo rar el Cen te na ri del

nai xe ment de l’esport del vo lei bol. Al

col·legi de l’YMCA (Young Men’s Chris -

tian Asso cia tion) de la lo ca li tat d’Holyoke

(Mas sa chus sets), el pro fes sor d’educació

fí si ca Wi lliam G. Mor gan, aca bat de gra -

duar amb vint-i-cinc anys, va in ven tar un

joc que va ano me nar “min to net te” (Pa -

lou, 1992, p. 16). Aquell nom exò tic va

ser sub sti tuït per l’inventor, a pro pos ta

del pro fes sor del Spring field Co lle ge,

Alfred T. Hals tead, tot bus cant un nom

més atrac tiu i que es co rres pon gués amb

l’essència del joc. El ju liol de 1896 la re -

vis ta Physi cal Edu ca tion de fi nia l’esport

de la for ma se güent: “Vo lley ball is a new

game which is pree mi nently fit ted for the 

gymna sium or the exer ci se hall, but

which may be pla ced out of doors. Any

num ber of per sons can play. The play

con sists of kee ping a ball in mo tion over

a high net, thus par ta king of the cha rac -

ter of two ga mes -tennis and hand ball”.

(Dis tel, 1995, p. 70). 

Aques ta mo da li tat, menys in ten sa que el

bàsquet, con sis tia a en viar una pi lo ta feta 

amb la cam bra d’aire d’una pi lo ta de

bàsquet, a camp con tra ri per da munt

d’una xar xa que se si tua va a una al tu ra de 

sis peus i sis pol za des (1,98 m). El nou

es port, col·lec tiu i sen se con tac te, no re -

que ria un es forç fí sic tan in tens com el

bàsquet. Per tant, s’adaptava mi llor a les

ca rac te rís ti ques del grup d’alumnes, la

ma jo ria ho mes de ne go cis de mit ja na

edat, com ara un doc tor, el cap de bom -

bers i l’alcalde de la lo ca li tat (Shew man,

1995(1), p. 66). Expan dit a tra vés dels

col·le gis de l’YMCA pels Estats Units i per

al guns paï sos asià tics, com el Japó i la

Xina, va arri bar a Eu ro pa de mans de les

for ces mi li tars que van par ti ci par en la

I Gue rra Mun dial. Es van dis tri buir més

de set ze mil pi lo tes de vo lei bol en tre els

Cos sos Expe di cio na ris Ame ri cans (FIVB,

1978, p. 23). És cu riós com pro var el pa -

per de les ac ti vi tats es por ti ves de l’exèrcit

ame ricà a les cam pan yes mi li tars: van

prac ti car el surf a les cos tes de l’Extrem

Orient du rant la Gue rra de Viet nam, fet

que va ser por tat al ci ne ma a la pel·lí cu la

Apo caly psis Now per Frank Cop po la. El

vòlei plat ja va ser, d’altra ban da, una ocu -

pa ció dels temps d’espera de la ba ta lla a

la Gue rra del Golf de l’any 1991, al sor -

renc de sert arà bic. Aques ta in fluèn cia

arri ba a Espan ya en 1920, i se’n re gis tra

la pràcti ca a la plat ja de Mont gat (Bar ce -

lo na), per part de tu ris tes fran ce sos (J. i

N. Pa lou, 1985, p. 17). Tan ma teix, serà

des prés de la Gue rra Ci vil quan co men -

çarà a es cam par-se per tot el país. Van

ser les agru pa cions de pen dents del règim

fran quis ta, la Sec ción Fe me ni na i el Fren -

te de Ju ven tu des, les en ca rre ga des de fer

con èi xer a la jo ven tut aquest es port (Ca -

rre ro, 1965, p. 12), i van crear les se ves

pròpies com pe ti cions anys abans que es

cons ti tuïs sin els or ga nis mes fe de ra tius de 

la mo da li tat. El pro fes sor de l’INEF de

Ma drid, Luis Ca rre ro, un dels pri mers

tècnics na cio nals que va sor gí d’aquest

es port, ens in di ca que l’apogeu que va as -

so lir el vo lei bol en aques tes dèca des en -

tre les jo ves es pan yo les, a tra vés de la

Sec ción Fe me ni na, va fer que di ver sos

grups, com ara els tècnics de l’Academia

de Man dos, el ca ta lo gues sin com el “Ma -

ri ca-Ball” per con si de rar-lo un “joc de

 dones”. 

En el camp ad mi nis tra tiu, el vo lei bol, o

“ba lon vo lea” com s’a no me na va ales ho -

res, va re có rrer un llarg pe ri ple fins a la

cons ti tu ció de la Fe de ra ció Espan yo la de

Vo lei bol (1959), atès que va de pen dre

de la Fe de ra ció Espan yo la d’Hand bol

(1948-1950), Bàsquet (1950-1958) i

de Rug bi (1958-1959). A co men ça ment

dels anys cin quan ta, els clubs van ser les

en ti tats que van de sen vo lu par les com pe -
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The historic evaluation of beach volley ball

from its beginnings as a recreational variant of

volleyball, emphasising in the description if the 

subcultural characteristics of identity
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ti cions na cio nals. L’e quip Bom bers de

Bar ce lo na va aco llir aques ta mo da li tat

im por ta da pels parcs de bom bers fran -

ce sos, i van acon se guir el pri mer tí tol

na cio nal el 1951. Altres clubs de com -

pe ti ció eren el Pi ra tas de Ma drid, l’His -

pa no Francès i el Ca noe. En àmbits

edu ca tius, com els col·le gis ma jors uni -

ver si ta ris i cen tres d’en sen ya ment, el

vo lei bol va co men çar a pro pa gar-se

amb for ça els anys cin quan ta i sei xan -

ta. Van ser els col·le gis re li gio sos els

que van so bre sor tir en les com pe ti cions 

na cio nals. Pa dres Ca pu chi nos de Múr -

cia, Obis po Pe re lló de Ma drid i ja en els

anys se tan ta, d’al tres com Re cuer do i

Sa le sia nos (tam bé a Ma drid) van ser

els cen tres de més gran re nom. En els

anys se tan ta, el ni vell dels clubs espa -

nyols s’e le va enor me ment amb la par ti -

ci pa ció en com pe ti ció d’e quips com el

Reial Ma drid (que venç de for ma con se -

cu ti va els cam pio nats na cio nals des de

1975/6 a 1979/80), l’Atlètic de Ma -

drid (amb tres vict òries en la dèca da) i

el Son Amar, aquest úl tim de Pal ma de

Ma llor ca. En aquests anys, el vo lei bol

s’a na va cons ti tuint com un es port de

com pe ti ció ca paç d’om plir els pa ve -

llons es por tius del nos tre país. Tan ma -

teix, li man ca va una qua li tat ca rac te rís -

ti ca dels es ports d’es pec ta cle. Mal grat

la con tí nua ex po si ció fí si ca que exi geix

l’es port (salts po tents, des pla ça ments

ràpids, cai gu des per sal var una pi lo ta,

re ma ta des de tre men da in ten si tat),

l’ac ti tud psi colò gi ca dels ju ga dors en

pis ta era enor me ment dis cre ta, fre da i

mo de ra da. Els punts se suc ce ïen l’un

da rre re l’al tre, amb l’a plau di ment del

pú blic i la con ten ció dels ju ga dors. Ens

as sen ya la el pro fes sor Luis Ca rre ro que

“en aquells par tits dels anys sei xan ta i

se tan ta, els ju ga dors gai re bé no s’a ni -

ma ven els uns als al tres ni es fe li ci ta ven 

per cada punt. Hi ha via una gran dis -

cre ció en la con duc ta de pú blic i ju ga -

dors”. 

En els anys vui tan ta, el vo lei bol va re -

gis trar un can vi sig ni fi ca tiu a ni vell

mun dial, de la mà de l’equip na cio nal

dels Estats Units. I el nos tre país va re -

bre aques ta in fluèn cia vin cu la da a la

mo di fi ca ció sub stan cial de les pau tes de

con duc ta dels ju ga dors de vo lei bol a la pis ta 

de joc. 

La gran revolució en les
pautes de comportament 

L’e quip que es va con cen trar a San Die go

(Ca lifò rnia), per a la pre pa ra ció dels Jocs

Olím pics de Los Ánge les de 1984 es ta va

for mat per jo ves ju ga dors que pro ve nien

de lli gues uni ver sità ries, la ma jo ria d’ells

ca li for nians as si dus a la pràcti ca del vòlei

plat ja. Tan fort va ser el xoc en tre el caràc -

ter rí gid i se ver d’un en tre na dor del mig

oest, Doug Beal, i el carà cter des preo cu -

pat dels ju ga dors ca li for nians, que n’hi va

ha ver uns quants que van cau re en el

camí de la pre pa ra ció: van ser des pat xats

o van aban do nar la con cen tra ció. Una

mos tra ine quí vo ca de la clas se i la potèn -

cia d’a quests ju ga dors va ser la seva con -

sa gra ció com a es tre lles del vo lei bol de

plat ja (Sin jin Smith, Tim Hof fland, Randy

Sto klos i Mike Dodd).

Del ri gor, la me ti cu lo si tat i la du re sa del sis -

te ma d’entrenaments, junt amb el ta lent i

les qua li tats dels jo ves ju ga dors que van ro -

man dre a la se lec ció, va néi xer un equip

que va do mi nar la com pe ti ció mun dial du -

rant qua tre anys (Jocs Olím pics de Los

Ánge les 1984, Copa del Món 1995, Cam -

pio nat del Món 1986, Jocs Pa na me ri cans

1987, Jocs Olím pics de Seül 1988). Un

dels grans lí ders de l’equip i tam bé as si du

ju ga dor de la plat ja, Pat Po wers, as sen ya la -

va que la clau del seu èxit es va ba sar en la

mo ti va ció. L’actitud del ju ga dor en cada en -

tre na ment, en cada si tua ció de joc, es ta va

ca rre ga da d’“em pen ta” (pus hing) en tre els

mem bres de l’equip. Cada ju ga dor ani ma va 

i cri da va (ye lling) al com pany, in de pen -

dent ment que ha gués ob tin gut èxit o fracàs

en l’acció, es xo ca ven els pal mells de les

mans i s’arribava a un es tat d’excitació

que fre ga va l’esquizofrènia (Po wers, 1994,

p. 120). L’esmentada ac ti tud no ser via no -

més com a ele ment de re forç po si tiu per a

les ex pec ta ti ves de l’equip, sinó que fun cio -

na va com a me ca nis me d’intimidació del

con tra ri. Per això, aques ta pau ta de con -

duc ta es va anar es te nent ex traor dinà ria -

ment pel món del vo lei bol de com pe ti ció

fins a es de ve nir una tècni ca bàsi ca de re -

la ció in tra gru pal dels equips de vo lei bol a

qual se vol ni vell. 

Pi car de mans els uns amb els al tres des -

prés de cada ac ció. Co re jar un crit de

guer ra o, sim ple ment, cri dar per in cul car

ànim eren tècni ques que per tan yien a

l’estil es por tiu ca li for nià (on tro bem d’al -

tres exem ples, com l’especial am bien ta -

ció de l’equip de bàsquet Los Ánge les La -

kers). Aques ta for ma de viu re l’esport,

amb al tes do sis d’eufòria i ex tra ver sió, es

tro ba va a les plat ges de Califòr nia quan

aques ta se lec ció na cio nal de vo lei bol co -

men ça va el seu pe ri ple de tí tols in ter con -

ti nen tals. Per tant, van ser els ju ga dors de 

vòlei plat ja els qui van can viar l’esperit

del vo lei bol, un joc que fins als anys vui -

tan ta es ca rac te rit za va per un com por ta -

ment so cial dels ju ga dors a la pis ta for ça

dis cret i re fi nat. Com ens in di ca Mi guel

Ocón, ju ga dor pro fes sio nal a la lli ga ame -

ri ca na en els anys se tan ta i des prés se lec -

cio na dor na cio nal es pan yol, “els ju ga dors 

ame ri cans van en sen yar al món del vo lei -

bol la im portància dels re for ços ex terns

en la mo ti va ció del ju ga dor. L’esperit d’e -

quip aug men ta amb l’animació con tí nua,

la ce le bra ció de l’obtenció de punts i la

mi no ra ció dels efec tes d’un fracàs amb el

su port dels com panys. A tra vés d’aquest

es pe rit, el ju ga dor perd la por al fracàs, se 

sent cres cut i em pa rat pels qui l’envolten. 

I aquí tam bé hi hem d’incloure el pú blic.

Els ame ri cans van apren dre a con viu re

amb el pú blic, a trans me tre-li la ne ces si -

tat de su port, i a uti lit zar-lo en pro fit pro -

pi, fins i tot quan es trac ta va d’un pú blic

con tra ri als seus co lors”. 

Com és que els jo ves ca li for nians van ser

ca pa ços de can viar el con cep te de re la -

ció in tra gru pal del vo lei bol, i ex pan dir el

seu mo del a ni vell mun dial, quan amb

prou fei nes te nien tra ject òria en el món

de l’al ta com pe ti ció d’a quest es port? La

res pos ta es tro ba en el medi so cial on es

van de sen vo lu par, i en el seu es port pre -

fe rit: el vòlei plat ja. Con tra al gu nes opi -

nions que si tuen aques ta mo da li tat com

un dels nous es ports vin cu lats a l’a no -

me na da so cie tat pos tin dus trial (J. i A.

Oli ve ra, 1985, p. 17), vo lem mos trar i

de mos trar de qui na ma ne ra, a tra vés de



la seva pro lon ga da tra ject òria a la cos ta

ca li for nia na, es va arri bar a crear tam bé

una sub cul tu ra del vo lei bol de plat ja al -

gu nes dèca des abans que d’al tres es -

ports, com el surf de vela o el ska te -

board, ex por tes sin la moda ame ri ca na al 

Vell Con ti nent. 

Característiques
del vòlei platja 

El vo lei bol de plat ja no és, doncs, una

mo da li tat re cent com d’altres es ports ca -

li for nians que de sen vo lu pa rem en l’ho -

ritzó mar gi nal. En els seus orí gens, a fi nal

dels anys vint, es va con ce bre com una

va riant re crea ti va del vo lei bol als clubs de 

plat ja de San ta Mo ni ca (Ca lifò rnia), com

ara l’Edgewater Beach Club. En 1930,

qua tre jo ves: Paul John son, Char ley

Kahn, Bill Brot hers i Johnny Allen, ju guen 

el pri mer par tit de vòlei plat ja re gis trat

(Smith i Fei ne man, 1988, p. 2) amb dos

ju ga dors per equip, i no sis com en el vo -

lei bol. La nova mo da li tat (beach vo lley -

ball) es pre sen ta va com una afi ció per als

nois ca li for nians de la plat ja (beach boys), 

so bre tot per als mo ments i els dies en què 

les ona des no eren bo nes per fer surf.

Aquest bi no mi, surf-vòlei plat ja, con ti nua 

sent, a ho res d’ara, un de no mi na dor dels

ju ga dors ca li for nians de vòlei de plat ja,

en ca ra que la seva pro gres si va pro fes sio -

na lit za ció vers aquest es port hagi re le gat

el surf a una ocu pa ció d’oci i no de ne -

goci. 

La re duc ció del nom bre de ju ga dors per

equip va com por tar pro fun des mo di fi ca -

cions en les pau tes de com por ta ment

dels prac ti cants. Com as sen ya lem al co -

men ça ment de l’apartat, el vo lei bol va

néi xer amb l’esperit de ser un es port poc

fa ti gant. La mida re duï da de cada camp

(qua drat de nou me tres), com par tit per

sis ju ga dors, con fe reix la pos si bi li tat de

gau dir i par ti ci par d’un joc d’equip, ja si -

gui a un ni vell re crea tiu o ago nís tic, sen se 

“pa gar un preu mas sa ele vat de fa ti ga,

risc, au to mor ti fi ca ció, au to con trol i exas -

pe ra ció” (Anto ne lli i Sal vi ni, 1982,

p. 223). Tam bé a ni vells d’alta com pe ti -

ció tro bem les con se qüèn cies psi colò gi -

ques de la pràcti ca d’aquesta mo da li tat.

Així, els es tu dis de Naul i Voigt van arri -

bar a la con clu sió que el tret tí pic de

l’equip na cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral

Ale man ya era “l’elevat ni vell d’extra -

punitivitat”, a la qual cosa acom pan ya va

una fe ble ca pa ci tat au to crí ti ca i es cas sa

in cli na ció al sa cri fi ci (ibí dem). En con tra -

po si ció al vo lei bol, el vòlei plat ja exi gia

una re dis tri bu ció di fe rent de l’espai de joc 

i de les res pon sa bi li tats dels ju ga dors a la

pis ta. Dues per so nes han de co brir un

qua drat de 9 x 9 me tres que en vo lei bol

és co bert per sis ju ga dors. Ja no ser vei xen 

de gai re les ex cu ses o la re cer ca de cul pes 

en erra des d’altres com panys. L’essència

del joc del vòlei plat ja es for ja so bre el

com pro mís de com pan yo nia a ul tran ça,

un vin cle de pa re lla qua si ma ri tal (Mata

et al., 1994, p. 207). 

Els ju ga dors de plat ja ca li for nians in cor -

po ra ven di ver sos avan tat ges més so bre

la po bla ció del vo lei bol con ven cio nal de

pis ta. En pri mer lloc, el medi on es de -

sen vo lu pa, la so rra tova de la plat ja, su -

po sa una di fi cul tat afe gi da per al ju ga dor 

a l’ho ra de rea lit zar els des pla ça ments i

salts. Aquest medi, que con si de rem com 

un sòlid de for ma ble no rí gid o un fluid

molt vis cós (Mata et al., 1994, p. 23),

dis mi nueix la ca pa ci tat de salt ver ti cal

en com pa ra ció amb la pis ta de vo lei bol.

Però aques ta so brecà rre ga dota les ca -

mes del ju ga dor de plat ja d’u na potè ncia

enor me, que tras lla da da al pa ve lló es

con ver teix en un es pec ta cu lar salt ver ti -

cal. Per tant, l’en tre na ment de la plat ja

ator ga va a aquests ca li for nians un avan -

tat ge afe git so bre els ju ga dors del mig

oest o de la cos ta atlànti ca. En se gon

lloc, el medi so cial d’a quests jo ves es

vin cu la a la plat ja i al vòlei plat ja. La to -

ta li tat del temps lliu re es gau deix a la

plat ja prac ti cant l’es port sen se des cans,

per la qual cosa el ni vell de joc as so leix

al tes co tes, fins i tot abans de la seva

ma du re sa. La tra di ció de ju gar par tits

l’un da rre re l’al tre, “over and over” fins

que es pon gués el sol es com bi na va amb

la ne ces si tat de la vict òria per man te nir

la po si ció en el camp i po der con ti nuar

ju gant fins que una de rro ta o la fa ti ga im -

pul ses sin a dei xar el camp de joc a una

al tra pa re lla. En aques ta dinà mi ca, els

ju ga dors es veien mo ti vats per la pres sió

cons tant de bus car la vict òria per con ti -

nuar ocu pant la pis ta i ju gant. Da vant

aquest am bient d’e xigè ncia com pe ti ti va, 

els jo ves ca li for nians ben se gur que van

en for tir l’as pec te psi colò gic de la per so -

na i van ali men tar la base d’allò que es

va arri bar a dir la clau de l’èxit del vo -

leibol ame ricà en els anys vui tan ta: el

“te rri ble will to win” o de sig irre fre na ble

d’a con se guir la vict òria (D. Beal i P.

Murphy, 1989, p. 2). Un exem ple de la

de di ca ció a aquest es port va ser Ron Von 

Ha gen, ju ga dor dels anys sei xan ta i se -

tan ta, es de vin gut una lle gen da pel seu

ex traor di na ri pal marès i per la for ma de

pre pa ra ció es pe cial, en la qual in clo ïa

l’a li men ta ció es pe cial i el tre ball de mus -

cu la ció. Sens dub te, la base del cam pió

s’as sen ta va en la pràcti ca ex haus ti va.

“Du rant di vuit anys, Von Ha gen va fer

ma jo rità ria ment una cosa: ju gar a vòlei

plat ja” (S. Byron, 19952, p. 95). 

Mal grat el to tal ama teu ris me d’a quells

jo ves, el ni vell de com pe ti ció en què par -

ti ci pa ven se si tua va en el ni vell més alt

del vo lei bol, i du rant dèca des, els mi llors 

ju ga dors ame ri cans de vo lei bol pro ce -

dien de Ca lifò rnia i ha vien prac ti cat el

vo lei bol de plat ja as sí dua ment. El cas

més llam pant, que uneix les tra di cions

del vo lei bol i del vòlei plat ja, ha es tat

Karch Ki raly. El 1977, por ta l’ins ti tut de

la seva lo ca li tat (San ta Bar ba ra High

School) a fi na lit zar im ba tuts en el cam -

pio nat. Un any més tard, acon se gueix el

ma teix propò sit par ti ci pant amb la Uni -

ver si tat Ca lifò rnia Los Ánge les (UCLA).

El 1978, amb di nou anys i acom pan yat

d’un al tre jove ca li for nià (que es ta va cri -

dat a ser el ju ga dor més do mi nant de la

hist òria del vòlei plat ja mun dial), Sin jin

Smith, van de rro tar to tes les pa re lles

con sa gra des als cinc tor neigs Open que

van dis pu tar. Els triomfs van fer créi xer

la seva fama en els anys se güents, fins

que es va ins criu re en l’e quip na cio nal de 

vo lei bol, on va des ta car com el ju ga dor

més va luós i pro vi den cial del con junt

que va acon se guir dues me da lles d’or

olím pi ques con se cu ti ves i d’al tres tí tols

in ter na cio nals, com in di quem al co men -
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ça ment de l’a par tat. Per ho no rar aquest

de ves sall de ta lent so bre la pis ta, el Pre -

si dent de la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Vo lei bol, Dr. Ru bén Acos ta, va crear la

dis tin ció “El Mi llor Ju ga dor del Món” per

lliu rar-l’hi el 1986. Acos ta va as sen ya lar 

que Ki raly re pre sen ta va “el pro to tip del

que un ju ga dor de vo lei bol hau ria de ser” 

(FIVB, 1987, p. 110). Des prés d’ha ver

guan yat to tes les com pe ti cions per na -

cions, Karch Ki raly va par tir, amb un

con trac te de mig mi lió de dòlars per any,

amb el seu com pany Ste ve Tim mons, a

la con ques ta d’Eu ro pa, i va par ti ci par

dues tem po ra des amb l’e quip ita lià Il

Mes sa ge ro de Ra ven na en la més po tent

lli ga mun dial, la ita lia na. Des prés de la

con ques ta del cam pio nat ita lià en la pri -

me ra tem po ra da, en què van vèncer tots

els par tits (per enè si ma ve ga da en la

seva vida), el club va du pli car la quan tia

de la fit xa del con trac te per al se gon any.

La tor na da de Ki raly a Amèri ca va anar

acom pan ya da d’un di le ma: tor nar a la

se lec ció na cio nal per llui tar per la ter ce ra 

me da lla con se cu ti va als Jocs Olím pics

de Bar ce lo na, o co brir una as sig na tu ra

pen dent des de la seva jo ven tut: ad qui rir 

el tí tol de King of the Beach, con sa -

grar-se com a fi gu ra del vo lei bol de plat -

ja. De can tat per aques ta se go na in quie -

tud, no va tri gar a eri gir-se en el ju ga dor

més va luós (Most Va lua ble Pla yer) del

cir cuit na cio nal de l’Asso cia tion of Vo -

lley ball Pro fes sio nals. El 1992, al cos tat

del seu com pany Kent Stef fes, va gua -

nyar 13 tor neigs con se cu tius. Els anys

pos te riors es van om plir de tí tols, fins

que, amb tren ta-cinc anys, i amb aquest

ma teix com pany, as so lia la seva ter ce ra

me da lla d’or olím pi ca als Jocs d’Atlan -

ta-96, on aques ta mo da li tat de bu ta va en 

el pro gra ma olím pic. So la ment una le sió

va apar tar el ja ve terà ju ga dor de par ti ci -

par en els jocs de Sid ney-2000. La ver -

sa ti li tat i lon ge vi tat de les ha bi li tats del

ju ga dor que da ven una ve ga da més de

ma ni fest. La seva fi gu ra, com a es ten -

dard i am bai xa dor d’amb dues mo da li -

tats, mos tra que vo lei bol i vòlei plat ja

com par tien en la seva vida el ma teix es -

pe rit i in quie tud, com a pràcti ca ago nís -

ti ca.

Pautes
de comportament
del vòlei platja 
Tan ma teix, el vo lei bol de plat ja és una

mo da li tat ca rre ga da de pe cu lia ri tats an -

tro polò gi ques, per què ha es de vin gut el

punt cen tral al vol tant del qual s’es truc tu -

ren grups hu mans que de no ten tècni -

ques, ri tuals i pau tes de com por ta ments

es pe cí fi ques. En la seva tra ject òria a tra -

vés del temps fins als nos tres dies, tro -

bem al guns can vis sig ni fi ca tius, d’al tres

as pec tes que han evo lu cio nat de mica en

mica, i al guns que con ti nuen cons ti tuint

l’essència d’a quest es port. Abor da rem a

con ti nua ció al guns dels as pec tes que no

hem ana lit zat al punt an te rior, per con si -

de rar-los es pe cí fics de la sub cul tu ra del

vòlei plat ja; ens re fe rim a: les tècni ques

de ves tit, els hàbits de con duc ta, i les

con se qüèn cies de la po pu la rit za ció de

l’es port. 

Tècni ques

de ves tit 

Al vòlei plat ja s’ha ju gat tra di cio nal ment

amb una úni ca peça de roba de ves tir, el

ban ya dor. Si fu lle gem la bi blio gra fia de la

hist òria d’aquest es port, con tem pla rem

que des dels pri mers tor neigs ca li for nians 

dels anys qua ran ta, fins a la pro fes sio na -

lit za ció de l’esport als vui tan ta, els ju ga -

dors ex hi bien els seus cos sos bron ze jats

amb els pan ta lons curts com a úni ca in -

du ment ària. Tan ma teix, a ho res d’ara,

per in flux de di ver sos fac tors (tec nolò gic,

co mer cial, est ètic), l’esportista ha mul ti -

pli cat el seu ves tua ri de joc. Com en al tres 

ca sos, con tem plem una ex por ta ció ma jo -

rità ria ment ame ri ca na dels nous equi pa -

ments, fruit de la co mer cia lit za ció i del

pa tro ci ni dels ju ga dors amb els pro duc tes 

que ves teix. 

Un ju ga dor pro fes sio nal i un jove apre -

nent po den arri bar a ves tir exac ta ment

igual, i lluir els ma tei xos com ple ments

cor po rals. Tan ma teix, les in quie tuds

que es des per ten amb el seu ús no són

exac ta ment les ma tei xes. Els tres grups

de fac tors es men tats han su po sat la

mas si va in cor po ra ció d’e le ments a l’e -

qui pa ment de vòlei plat ja. Una ve ga da

es ta blerts, es con ver tei xen en ex po -

nents d’a ques ta sub cul tu ra, i en nou ju -

ga dor que s’a pro xi ma a aques ta mo da li -

tat, el pri mer que sent és la ne ces si tat

d’i mi tar els mo dels dels cam pions per

ad qui rir els sig nes ex terns de per ti nen ça 

a aques ta sub cul tu ra. Se guint en una

es ca la des cen dent, co men ça rem pel

cap. El cap es pro te geix amb una go rra

amb vi se ra. Aquest apè ndix pro te geix el

ju ga dor de l’ex po si ció de la cara i els

ulls al sol. En el cas que, per la po si ció

del ju ga dor al camp, el sol cas ti gui l’es -

que na de l’es por tis ta, és usual gi rar la

go rra per què la vi se ra co brei xi el cla tell.

Com que la vi se ra ha de per me tre un

mo vi ment as cen dent i des cen dent, per

ade quar-la al sol, les vi se res dels ju ga -

dors po den por tar imprès en se ri gra fia el 

lo go tip pu bli ci ta ri, tant a la part su pe -

rior com a la in fe rior, per què quan el ju -

ga dor por ti la vi se ra apu ja da la pu bli ci -

tat con ti nuï sent vi si ble. Hi ha d’al tres

mo dels de vi se ra que dei xen al des co -

bert el cap. Així, el ca bell que da lliu re

de l’em pre so na ment de la go rra. La part 

in ter na de la vi se ra, que re po sa so bre el

front i el nai xe ment dels ca bells, va co -

ber ta per una roba de to va llo la de tac te

suau i que re cull la suor de l’es por tis ta.

La cara rep di ver ses tècni ques de trac -

ta ment. La pri me ra és l’a pli ca ció de cre -

mes blo que jants de raigs so lars, que

 incideixen so bre tot en els punts pro mi -

nents de la cara: nas, pòmuls i lla vi in fe -

rior. Amb aquest ti pus de cre ma es pro -

te gei xen aquests punts de les abra sions

so lars. Al mar ge del carà cter hi gie ni co -

pre ven tiu, s’hi in cor po ra l’e le ment es -

tètic. Aques tes cre mes es co mer cia lit -

zen amb di fe rents tints de co lor, amb la

qual cosa els ju ga dors pas sen a uti lit -

zar-les com a pin tu res de gue rra. Una o

dues fran ges obli qües de co lor creuen

dia go nal ment pòmuls i gal tes del ju ga -

dor, com si es trac tés d’in dis apat xes.

Els ju ga dors bra si lers uti lit zen aques tes

cre mes amb el co lor groc, sím bol es por -

tiu del seu país. Un al tre ele ment que

rea lit za la fun ció prio rità ria de fre a l’ac -

ció so lar són les ulle res. En els anys vui -

tan ta, el de sen vo lu pa ment tec nolò gic

de les ulle res es por ti ves es va adre çar a
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l’ob ten ció de com pos tos plàstics ul tra -

re sis tents a la rup tu ra. En vòlei plat ja,

l’im pac te del mòbil amb la cara del ju -

ga dor és una si tua ció co mu na en el joc.

Si la pan ta lla de les ulle res es tren qués,

pro dui ria le sions se ve res en l’òrgan de

la vi sió, per la qual cosa els fa bri cants

s’han es for çat a crear ulle res irrom pi -

bles. Les ulle res pre sen ten tots els ele -

ments des mun ta bles, per a po der ser

sub sti tuïts in di vi dual ment en cas de

rup tu ra o de can vi en les cir cumstàncies 

am bien tals. La pan ta lla és úni ca; no

res pon a la dis tri bu ció tra di cio nal d’as -

sig nar un vi dre a cada ull. En vo lei bol de 

plat ja s’u ti lit zen pan ta lles que se sub -

jec ten fàcil ment a la part su pe rior de la

mun tu ra, i po den ser in ter can via des per 

una al tra de mida o co lor di fe rent, se -

gons la in ten si tat de llum so lar. D’al tra

ban da, el su port na sal de la mun tu ra es

rea lit za en ma te rials elà stics, com el

caut xú, per tal d’e vi tar les in ci sions al

nas en cas d’im pac te. Les pa ti lles de les 

ulle res, fi nal ment, tam bé de plàstic, po -

den por tar dues parts llis cants una

 sobre l’al tra per tal de per me tre l’a jus ta -

ment ne ces sa ri de mida, se gons l’in di vi -

du que les por ti. 

Con ti nuant amb la in du ment ària, arri bem 

al mem bre su pe rior de l’es por tis ta. Enca -

ra que és poc fre qüent, al guns ju ga dors

d’alt ni vell es col·lo quen un bra ça let de

roba en un avant braç. Aques ta peça s’u ti -

lit za per ei xu gar la suor del front del ju ga -

dor. Per tant, la col·lo ca ció d’a quest ad di -

ta ment no és ca sual, sinó que res pon a un 

rao na ment clar: aques ta zona del cos no

en tra en con tac te amb la pi lo ta i fins i tot

du rant les ac cions de fen si ves en què l’es -

por tis ta ha de llan çar-se a te rra per evi tar

que la pi lo ta to qui el camp, aques ta és la

zona cor po ral que menys es taca de so rra. 

En rea lit zar l’ac ció d’ei xu gar la suor, el ju -

ga dor no es fre garà la so rra per la cara.

Els avant bra ços tam bé po den ser vir

de su port pu bli ci ta ri en tre es por tis tes de

com pe ti ció, mit jan çant cal co ma nies.

Aques ta tècni ca in fan til d’im plan tar ta -

tuat ges fàcil ment eli mi na bles va ser in tro -

duï da en aquest es port pels ju ga dors

fran ce sos Chris tian Pé ni gaud i Phi li pe Jo -

dard a co men ça ment dels no ran ta, per

lluir l’a na gra ma del seu pa tro ci na dor en

les com pe ti cions in ter na cio nals i elu dir

així la ri go ro sa re gla men ta ció so bre la dis -

po si ció d’es pai pu bli ci ta ri en l’e qui pa -

ment de joc. 

El re llot ge de pol se ra fi gu ra com un ele -

ment prohi bit en l’es port de com pe ti -

ció. Du rant la ce le bra ció d’un par tit de

 qualsevol dels es ports col·lec tius per ex -

cel·lència (fut bol, bàsquet, hand bol, vo -

lei bol, rug bi, beis bol o fut bol ame ricà) els

ju ga dors te nen prohi bit l’ús del re llot ge.

L’àrbi tre mana atu rar el par tit i or de na de

re ti rar el re llot ge a l’es por tis ta que s’o bli -

da de treu re-se’l. Fins i tot hi ha una tra di -

ció edu ca ti va ge ne ra lit za da d’en sen yar

els jo ves es por tis tes a des pren dre’s del

re llot ge abans de ju gar per no le sio nar

una al tra per so na o au to le sio nar-se (això

úl tim, so bre tot al beis bol). En el vòlei

plat ja, tan ma teix, la tra di ció dels ju ga -

dors de con ser var el re llot ge de ca nell du -

rant el trans curs dels par tits ha pre val gut

so bre les for ces de con trol re gla men ta ri.

Als Estats Units, el cir cuit pro fes sio nal

està coor di nat pels ma tei xos ju ga dors a

tra vés de l’AVP. Per tant, els ju ga dors vet -

llen pels seus pro pis in te res sos i han

man tin gut la per mis si vi tat de l’ús d’a -

quest or na ment sota la seva res pon sa bi li -

tat. Aquests ju ga dors sa ben que tant per

la lo ca lit za ció del re llot ge en una àrea

d’escàs nom bre de con tac tes amb la pi lo -

ta, com per les se ves ca rac te rís ti ques ma -

te rials, no es pro duei xen danys cor po rals

com a con se qüèn cia d’un im pac te de la

pi lo ta. L’es til de re llot ge d’a quests es por -

tis tes de plat ja pre sen ta un as pec te ju ve -

nil, de co lors vius, poc vo lu mi nós i fa bri -

cat en plàstic re sis tent. Gai re bé no s’hi

con ser ven ele ments metàl·lics (com el

piu del can vi d’ho ra); fins i tot la co rret ja i

la tan ca són plàstics, per no dan yar la

pell. No són re llot ges ex clu sius de ju ga -

dors de vòlei platja: són línies de disseny

adreçades també al surf, el surf de vela,

la bicicleta de muntanya, i d’altres

modalitats que s’han anomenat, per la

seva estètica, “esports californians” (E.

Laraña, 1986, p. 10). 

La in fluèn cia de la moda ame ri ca na de

ju gar amb re llot ge s’ha ex pan dit a d’al -

tres paï sos on es prac ti ca aquest joc, i a

les com pe ti cions in ter na cio nals s’han

pro duït in te res sants pro ces sos d’a cul tu -

ra ció. Per exem ple, du rant el Cam pio nat

del Món de l’any 1991, ce le brat a Rio de 

Ja nei ro, un àrbi tre bra si ler, ex pe ri men tat 

en vo lei bol, però amb es cas sa tra ject òria 

i co nei xe ment de la sub cul tu ra del vòlei

plat ja, va avi sar un ju ga dor ame ricà per -

què es tra gués el re llot ge abans del par tit 

(com ha bi tual ment com pro va un àrbi tre

abans d’un par tit de vo lei bol). L’es por tis -

ta el va ig no rar i va con ti nuar l’es cal fa -

ment pre vi al par tit. Des prés de la rei te -

ra ció de l’a vís ar bi tral, el ju ga dor hi va

co men çar una dis cus sió en ce sa en de -

fen sa del seu or na ment, al·le gant que no 

po dia per ju di car nin gú, lle vat d’ell ma -

teix. La in ter ven ció de l’àrbi tre prin ci pal

del par tit va po sar fi a la dis cus sió. El ju -

ga dor es va que dar amb el re llot ge po sat

i el nou vin gut àrbi tre va com pren dre que

el vo lei bol i el vòlei plat ja es mouen amb

im pul sos per so nals di fe rents. Ens que da

la pre gun ta, per què es por ta re llot ge du -

rant un par tit? No sal tres hem con tem -

plat cen te nars de com pe ti cions amb

equips d’al ta com pe ti ció i mai no hem

vist un ju ga dor mi rant l’ho ra du rant un

par tit. En vòlei plat ja el temps no can via

gens les co ses. Tant se val que si gui una

mica abans o una es to na des prés del que 

es pen sa va. El cam pió del món d’a ques -

ta es pe cia li tat, l’a me ricà Sin jin Smith,

ens do na va una ex pli ca ció molt sim ple:

“it ma kes mo ney”. El re llot ge ad qui reix,

doncs, una uti li tat al tra que la seva fi na -

li tat es sen cial (el con trol del temps mit -

jan çant l’or na ment cor po ral). El re gla -

ment ofi cial de la FIVB prohi beix ta xa ti -
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va ment, des del 1996, l’ús del re llot ge.

Aquest ele ment ad qui reix un in terès

enor me per a les em pre ses fa bri cants,

atès que el ma teix de sen vo lu pa ment del

joc el col·loca en una po si ció en ve ja ble.

El vòlei plat ja es juga es sen cial ment amb 

tocs fets amb els avant bra ços i les mans. 

El re llot ge que da al mig, sen se in ter ve nir

en l’ac ció, però apa reix a to tes les imat -

ges al cos tat dels es ten dards del joc: la

pi lo ta de cuir de di vuit seg ments i el braç 

del ju ga dor. Per sota del ni vell de l’al ta

com pe ti ció, tro bem ju ga dors afi cio nats

que tam bé prac ti quen el vòlei plat ja amb 

el re llot ge de pol se ra, sen se re bre di ners

per aquest fet, i fins i tot pa gant-ne la

com pra i les re pa ra cions. Els jo ves ju ga -

dors cop sen l’es pe rit del ju ga dor de vo -

lei bol de plat ja com el d’u na per so na

amb re llot ge. El pro cés d’i mi ta ció sor -

geix, igual com d’al tres pro ces sos, des

de la je rar quia i el po der, en aquest cas

del ren di ment fí sic. 

Com ex posà vem al co men ça ment, la

ves ti men ta ori gi nal i re gla ment ària de

joc han es tat els pan ta lons curts en la

mo da li tat mas cu li na. Tra di cio nal ment,

i ara com ara, s’u ti lit za el tei xit de ban -

ya dor, a fi de po der fer una re fres cant

cap bus sa da al mar, un cop fi na lit zat

l’en tre na ment o des prés d’un par tit.

Des prés del joc, aquest tei xit, que com -

bi na cotó i po liès ter, re dueix el temps

per ei xu gar-se i evi ta que el ju ga dor ro -

man gui un temps pro lon gat amb la roba 

mu lla da. Això cons ti tui ria un in con ve -

nient im por tant en cas que l’es por tis ta

ju gués un al tre par tit a con ti nua ció, en

em pas ti far-se de so rra el ban ya dor mu -

llat. Una al tra de les ca rac te rís ti ques

dels pan ta lons de vòlei plat ja són les

but xa ques. La ma jo ria dels mo dels por -

ten but xa ques per trans por tar per ti nen -

ces de mida re duï da. Du rant la pràcti ca

es por ti va, les but xa ques que den bui des

per no per dre-les. Però po drien om -

plir-se de so rra, cosa que in co mo da ria

al gu nes ac cions i gests de cai gu des a te -

rra. Per això, els fa bri cants han re solt el

pro ble ma in tro duint but xa ques de roba

ca la da, que evi ta l’a cu mu la ció de so rra.

La sa ma rre ta de joc ha cons ti tuït un ele -

ment d’ins ti tu cio na lit za ció re cent. Amb

això in di quem el po der dels or ga nis mes

ofi cials (les fe de ra cions es por ti ves), i

els in te res sos co mer cials (pa tro ci na -

dors). En les pri me res com pe ti cions

ame ri ca nes, de carà cter afi cio nat, l’e -

quip guan ya dor ob te nia com a pre mi un

lot de pro duc tes, que po dia ser un bar ril

de cer ve sa, unes sa ma rre tes o uns

dòlars (D. Mata i G. Encar na ción,

1993, p. 76). Els ju ga dors abi llats amb

els pan ta lons curts, llu ïen el tors jove i

mus cu lós al des co bert. L’es pe rit de la

imat ge del ca li for nian li fest yle era molt

pre sent en aques tes com pe ti cions, que

en ca ra que no con ce dien pre mis subs -

tanciosos, sí que cons ti tu ïen un esde -

veniment so cial a les plat ges califor -

nianes d’Her mo sa Beach, So rren to,

 Redondo, o Man hat tan Beach. Les  sa -

marretes amb mus cle res van co men çar

a es ten dre’s en els anys vui tan ta, coin -

ci dint amb el crei xent pro cés de co mer -

cia lit za ció d’a ques ta mo da li tat. Els ju -

ga dors van tro bar en la in dús tria de la

roba es por ti va una font ex traor dinà ria

per ob te nir in gres sos com ple men ta ris,

quan aques tes com pan yies van com -

pren dre l’am pli mer cat que s’o bria en el

seu ho rit zó, mar cat no so la ment pel

crei xent in terès per l’es port sinó per

l’ex pan sió de la roba es por ti va en la res -

ta de la po bla ció. L’em pre sa Si deout,

apa re gu da el 1983, es va cons ti tuir

com la pri me ra com pan yia ame ri ca na

que dis sen ya va roba d’a ques ta mo da li -

tat. Anys més tard es tro ba va es cam pa -

da per co mer ços de mig món (Vo lley -

ball, 1995, p. 95). A di ferè ncia d’al tres

mo dels d’or ga nit za ció es por ti va, les

com pe ti cions or ga nit za des per l’as so -

cia ció ame ri ca na de ju ga dors (AVP)

man te nen la in de pendència del ju ga dor

i la for ça de l’in di vi dua lis me en la seva

re gla men ta ció. Enca ra que els equips es 

com pon guin de dos ju ga dors, ca das cun

pot anar abi llat amb els mo dels que ell

ma teix triï, se gons els seus gus tos i les

lí nies de moda del seu pa tro ci na dor. Per 

tant, tots dos ju ga dors apa rei xen en el

ma teix camp de joc amb mo dels i co lors 

di fe rents. Les com pe ti cions or ga nit za -

des per les fe de ra cions es por ti ves con -

ser ven, d’al tra ban da, les lí nies for mals

bàsi ques de les se ves re gles. Els par ti ci -

pants d’un Cam pio nat del Món no sal -

ten al camp com dos ju ga dors de plat ja

que han fet de la seva mo da li tat un es til

i un mitjà de sub sistència, sinó com a

es por tis tes d’al ta com pe ti ció uni for -

mats se gons els es tric tes re gla ments de

la Fe de ra ció Inter na cio nal de Vo lei bol,

que en el seu Ma nual es ti pu la tam bé les 

di men sions dels es pais pu bli ci ta ris i la

ubi ca ció exac ta dels di fe rents ana gra -

mes ofi cials (FIVB, 1996, p. 23). En els 

pri mers anys dels no ran ta, la FIVB fins i

tot va op tar per una me su ra in term èdia,

en co rres pondència amb les sol·li ci tuds

dels ju ga dors. La sa ma rre ta per tan yia a

l’or ga nit za ció del tor neig, i ha via de ser

lliu ra da al ju ga dor per què se la po sés.

Els pan ta lons que da ven com a peça pro -

pie tat de cada ju ga dor per anar ves tit

se gons els seus gus tos i com pro mi sos

in di vi duals. Pos te rior ment, aques ta as -

so cia ció in ter na cio nal va pas sar a exi gir

l’e qui pa ment si mi lar en els pan ta lons

dels com po nents de l’e quip. A ni vell de

com pe ti ció na cio nal, ens tro bem amb

un mo del sem blant, ins pi rat en l’an te -

rior. Hem de pen sar que per als pa tro ci -

na dors, la presè ncia co mer cial a les sa -

ma rre tes de joc aug men ta la ren di bi li tat 

pu bli cità ria, atès que són els ju ga dors
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els qui apa rei xe ran en imat ges als di fe -

rents mit jans de comunicació. 

La mo da li tat fe me ni na pre sen ta ca rac -

te rís ti ques si mi lars a la mas cu li na, pel

que fa a l’e vo lu ció de la ves ti men ta. Del

ban ya dor d’u na o dues pe ces, d’e lec ció

in di vi dual, s’ha pas sat a l’o fi cial de

dues pe ces (pan ta lons i top) per a les

com pe ti cions in ter na cio nals. A l’as so -

cia ció pro fes sio nal de ju ga do res ame ri -

ca nes (WPBA) es man té la lli ber tat in di -

vi dual per es co llir el ti pus i el dis seny

del ves tua ri. 

Pel que fa a les peces de roba de ves tir,

a ban da de l’e qui pa ment es tric ta ment

de joc, hem d’en glo bar-les en un grup

més gran i cer ta ment ho mo ge ni, que

for ma el ves tua ri dels es ports de plat ja

(on s’in cor po ren d’al tres mo da li tats im -

por tants i de gran tra di ció, com ara el

surf i el surf de vela). La in dús tria co -

mer cial ca li for nia na s’ha ocu pat de ves -

tir to tal ment l’es por tis ta de les se ves

plat ges, no so la ment per mos trar el seu

ren di ment fí sic, sinó tam bé per de sen -

vo lu par la seva vida so cial. Pan ta lons

llargs, am plis i in for mals, de co lors bri -

llants, des sua do res amb ca put xa i pe -

ces de roba d’a bric im per mea bles per

als dies rú fols, que per me ten al ju ga dor

con ti nuar man te nint la seva imat ge so -

cial un cop aca ba da la tas ca es por ti va

(si tua ció anà lo ga amb els prac ti cants

del surf de vela). Vo lem as sen ya lar, en

con clu sió, que la plat ja, com a medi

geogr àfic per a la pràcti ca es por ti va,

exi geix un alt ni vell d’a ten cions cor po -

rals, hi gie ni co sa nità ries i nu tri cio nals.

Les llar gues jor na des d’en tre na ment o

com pe ti ció en sen yen el ju ga dor a pro te -

gir-se del sol men tre la pell no es ti gui

bron ze ja da; a uti lit zar cre mes i pro duc -

tes pro tec tors; a por tar pre pa ra da roba

d’a bric no so la ment per al fred, sinó

tam bé per a la ca lor o una plu ja sob -

tada. 

Con si de ra cions

so bre el mas clis me 

Pro ba ble ment, per a algú aliè al vo lei bol

de plat ja, una de les es cas ses re ferè ncies

que hagi po gut re bre so bre aques ta mo -

da li tat per tany al ti pus de per so nes que la 

prac ti quen: mus cu lo sos i bron ze jats. Da -

rre ra aques ta es ti ma ció fí si ca, es tro ben

pre sump cions so bre el carà cter for ta ment 

pro mis cu i ex hi bi cio nis ta d’a quests es -

por tis tes. So bre la pri me ra opi nió hem

apro fun dit en l’a par tat an te rior. No hi ha

dub te que la pràcti ca d’a ques ta ac ti vi tat

de sen vo lu pa la mus cu la tu ra de l’a pa rell

lo co mo tor, i que l’ex po si ció pro lon ga da al 

sol con ce deix un to bru a la pell, com a

me ca nis me d’a dap ta ció. Però tam bé

que den bron ze ja des les mul ti tuds de per -

so nes que des prés d’un tar-se de cre mes,

pas sen ho res i ho res aje guts en una gan -

du la o a la to va llo la, amb l’ú ni ca in ten ció

de to rrar la pell. Res pec te al tòpic que si -

tua els ju ga dors de vòlei plat ja com a in -

can sa bles play boys, hem de re tro ce dir

fins als anys cin quan ta per re cu pe rar les

arrels de la qües tió. En aque lla èpo ca, el

vòlei plat ja ha via ad qui rit una cer ta re per -

cus sió so cial a les plat ges de Ca lifò rnia.

Els tor neigs lo cals po sa ven en com pe ti ció 

els mi llors ju ga dors de la zona. La pa re lla

que fi nal ment re sul ta ria guan ya do ra del

tor neig de Sta te Beach de l’any 1954, es -

ta va for ma da per Ber nie Holt zman i Gene

Selz nick. Van acon se guir, a tra vés d’un

amic, convèncer l’es tre lla de la re vis ta de

Holly wood Pa namà Tops, Gre ta Tyson,

per què fos la rei na del tor neig. La presèn -

cia en el cam pio nat de la diva ca li for nia -

na i els pe tons amb què va ob se quiar els

guan ya dors es van con ver tir en por ta des

de re vis tes i re por tat ges te le vi sius. El

vòlei plat ja es feia con èi xer pels mit jans

de co mu ni ca ció a la ve ga da que l’ac triu

de Holly wood as sen ya la va que ha via

trobat els homes del vòlei platja

“incredibly sexy” (Smith i Feineman,

1988; introduction). 

En aquells anys, en què pre do mi na va

l’es pe rit de di ver sió (fun) i l’a ma teu ris -

me, per da munt de la dis ci pli na de la

pro fes sio na lit za ció, les fes tes a ca ses de

ju ga dors, a clubs de plat ja i als bars es -

de ve nien com a ins ti tu cions en el grup

de ju ga dors i adl àters. El ma teix Selz -

nick, a més a més de pas sar a la hist òria

de l’es port per ser el ju ga dor més gran

del seu temps, va so bre sor tir pel seu es -

pe rit de beach boy a la ma ne ra ha waia -

na: va ser un gran ani ma dor de vet lla des, 

or ga nit za dor de fes tes i fins i tot era ca -

paç d’a ga far el micr òfon en un tor neig

per di ver tir al pú blic que s’hi ha via con -

gre gat. Ba lla rí de nit, ju ga dor de dia, i

en fron tat amb el po der de la Fe de ra ció

Ame ri ca na de Vo lei bol per la seva llui ta

per mo der nit zar les re gles de l’es port, va

mar car una fita en la hist òria del seu es -

port (B. Shew man, 19952, p. 92). Un

dels seus com pe ti dors més gue rrers,

Mike O’Ha ra, ex pli ca va que, fins i tot

sen se que hi ha gués grans tro feus o pre -

mis en metàl·lic, “aca bar sent el rei del

turó con ce dia un es ta tus real. Les do nes

es mo rien per que dar amb tu; els ho mes

llui ta ven per fer-se amics teus” (Smith i

Fei ne man, 1988, p. 20). 

Des de la pers pec ti va d’a quests pri mers

tor neigs, s’as sis teix a una es pe cial co -

mu nió es pe cí fi ca del ju ga dor amb el pú -

blic d’a ques ta mo da li tat. El vòlei plat ja

és l’ac ti vi tat prio rità ria i so vint ex clu si va 

de les ac ti vi tats fí si ques que es rea lit zen 

a l’a re na de la plat ja (amb això s’ex -

clouen les ma rí ti mes, com el surf). Els

afec cio nats po den seu re arran de pis ta i

con tem plar el de sen vo lu pa ment del joc

i les ac cions dels ju ga dors. So la ment als 

anys no ran ta, els cam pio nats pro fes sio -
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nals han exi git a l’es pec ta dor el pa ga -

ment d’u na en tra da per pre sen ciar els

par tits. Fins ales ho res, els més ma ti -

ners ana ven a col·lo car la seva ca di ra de 

plat ja a peu de la pis ta cen tral per pren -

dre po si cions ho res abans del co men ça -

ment de la jor na da. Altres, sim ple ment

s’as seien a la so rra o s’ho mi ra ven des

del moll o el pas seig. El tor neig de Man -

hat tan Beach (Los Ange les), ins tau rat el 

1960, va sig ni fi car el col·lap se ab so lut

de la plat ja des de pri me ra hora del

matí, per tal d’o cu par un lloc amb bona

vi sió. 

Els cam pions de vo lei bol de plat ja es

van eri gir en mo dels a se guir pels jo ves

de plat ja, que en co pia ven la roba, els

ban ya dors i fins i tot se guien aquests ju -

ga dors als lo cals de moda (ibid., 47). El 

ju ga dor ame ricà Sin jin Smith, do mi na -

dor del joc du rant la dèca da dels vui tan -

ta (va vèncer més de cent tren ta tor -

neigs ofi cials), ex pli ca va que des de la

in fan te sa, els anys se tan ta, va per ce bre

el gran ca ris ma so cial dels ju ga dors de

vòlei plat ja: “Puc re cor dar-me de quan

feia setè curs i vo lia ju gar a un es port de 

noies, com el vo lei bol. Però ha via vist

aquells nois ju gant i sa bia que eren més

que he rois vi vents” (N. Fei ne man,

1990, p. 111). Amb l’aug ment pro gres -

siu dels di ners per a pre mis, en els anys

se tan ta, es va as sis tir a la se gre ga ció

d’a quest col·lec tiu en dos bàndols: els

que ana ven als tor neigs per ne go ci, i

els qui man te nien l’es pe rit ori gi na ri de

la di ver sió. Sor tir de nit a ba llar, di ver -

tir-se, beu re i, si s’es queia, con que rir

una dona abans d’a nar-se’n a dor mir,

era la pri me ra part del de sa fia ment. La

se go na ses sió arri ba va l’en demà al

matí. Ca lia de mos trar que en ca ra te nies 

prou for ces per sal tar a la pis ta i vèncer

qual se vol ri val que s’en tra ves sés en el

camí del tí tol. Aquest dua lis me d’in -

quie tuds (la de l’o ci noc turn i el ren di -

ment es por tiu) han es tat i són molt mals 

amics, so bre tot quan el ni vell de com -

pe ti ció arri ba a co tes de to tal es pe cia lit -

za ció. Els es por tis tes ne ces si ten es tar al 

cent per cent en to tes les se ves qua li tats 

fí si ques i coor di na ti ves. No hi ha dub te

que un des cans curt la nit an te rior, junt

amb el con sum d’al cohol, dei xa min va -

des aques tes con di cions per a l’en -

demà. Aquests hàbits són con tra ris a

l’en tre na ment biolò gic i in vi si ble (C.

Álva rez del Vi llar, 1985, p. 725). 

Tan ma teix, aquest cos tum es de vé una

ex hi bi ció de ga llar dia, un ritu d’a fir ma ció

de mas clis me que hem tin gut oca sió de

con tem plar en llocs on es prac ti ca el vòlei 

plat ja, a ho res d’a ra, a un ni vell afi cio nat

si mi lar al que es vi via a la Ca lifò rnia dels

sei xan ta-se tan ta. El ju ga dor bra si ler Mar -

co Tu llio, sub cam pió del Món al Cam pio -

nat d’Alme ria, 1991, ens de fi nia aquests

ju ga dors com “els úl tims romà ntics”. Del

ju ga dor Ati la, Tu llio ens deia que “com

més tard tor na va a la nit, mi llor ju ga va

l’en demà. Era in creï ble, ho feia tot bé,

sen se mos trar cap por o ner vis, o símp -

tomes de fa ti ga”. En anys pos te riors,

aquest ti pus de ju ga dor amb prou fei nes

acon se guia d’a van çar en els qua dres de

com pe ti ció, i la seva par ti ci pa ció hi te nia

una presè ncia gai re bé simb òli ca. A Es -

panya, l’or ga nit za ció del I Cir cuit Na cio -

nal de Vòlei Plat ja per part de la Fe de ra -

ció Espan yo la de Vo lei bol va sig ni fi car el

tret de sor ti da d’a ques ta mo da li tat a ni -

vell com pe ti tiu en el nos tre país. En

aquell cam pio nat, així com en els tres se -

güents, el tre ball d’a quest can di dat al

doc to rat al cap da vant de la di rec ció tècni -

ca va per me tre un co nei xe ment di rec te de 

l’am bient so cial ori gi nal creat pel grup

par ti ci pant, i dels cos tums que van anar

nai xent i de sa pa rei xent. 

Pel que fa a aquest apar tat, con si de -

rem que exis teix un fe no men de con -

vergència res pec te a al tres paï sos, atès

que tro bem un fe no men anà leg d’am -

bient so cial noc turn sen se que exis tei -

xin ele ments que pu guin evi den ciar una

in fluèn cia d’e le ments ex terns en aquest

as pec te. Els es por tis tes van acu dir a la

cri da de la com pe ti ció. Alguns eren jo -

ves pro ce dents de llocs cos ta ners

(Alme ria, Màla ga, Huel va), que ha vien

co men çat a en tre nar amb els seus pe tits 

grups de plat ja. Altres eren ju ga dors

con sa grats del vo lei bol, se mi pro fes sio -

nals d’a ques ta ac ti vi tat, amb in quie -

tuds de bus car un so bre sou es tiuenc.

Fi nal ment, s’hi re gis tra ven pa re lles pro -

vi nents de pro vín cies de l’in te rior, com

Ma drid o Va lla do lid, amb es cas sa adap -

ta ció fí si ca al medi de plat ja. Des del

pri mer tor neig es va evi den ciar que la

di ver sió era el fac tor do mi nant en tre les

in quie tuds de la ma jo ria dels equips.

Els di ven dres a la nit, des prés de ce le -

brar-se la ron da prèvia del tor neig, era

comú as sis tir a les mi llors dis co te ques

de la lo ca li tat. A cau sa que els llocs de

ce le bra ció dels tor neigs eren zo nes amb 

gran im plan ta ció tu rís ti ca (Puer to de

San ta Ma ria, Mar be lla, Gan dia, Sa lou)

o grans mu ni ci pis (La Co run ya, Bar ce lo -

na, Ala cant-Sant Joan), exis tia una gran 

ani ma ció tu rís ti ca allà on arri ba va el

cam pio nat. Si a això hi afe gim que els

pa tro ci na dors dels di fe rents cir cuits han 

es tat be gu des al cohò li ques (Ballan -

tine’s i J&B) ens tro ba rem a un no drit

grup de ju ga dors ba llant a les dis co te -

ques de moda amb les in vi ta cions per a

co pes a la but xa ca. Altres es con for men

a fer un pas seig amb la seva pa re lla d’e -

quip abans d’a nar a des can sar. A la dis -

co te ca, els ju ga dors de vòlei plat ja des -

ta quen de se gui da. En un lloc de plat ja,

els ju ga dors po den es tar menys bron ze -

jats que la res ta d’es tiue jants, però no

és ca sua li tat que hi hagi un grup de jo -

ves d’un me tre no ran ta d’al ça da amb

sa ma rre tes de ves tir de vòlei plat ja de

co lors vi ro lats. So vint, anun ciats pel

discjòquei, els ju ga dors es con ver tei xen

en cen tre d’a ten ció de l’es ta bli ment. 

En con tra po si ció amb al tres col·lec tius

cer ve sers (com els ju ga dors de rug bi o

els “mo tards”), aquests jo ves acos tu -

men a beu re “cuba li bres” de whisky,

no so la ment per què els pa tro ci na dors

els con ce dei xen al gu nes in vi ta cions.

Aques ta tra di ció ja la vam ob ser var anys 

en re re quan al guns d’a quests jo ves es -

ta ven en ro lats en equips de vo lei bol, i

acu dien a les mi llors dis co te ques de la

seva lo ca li tat, on, gai re bé com per art

de màgia, co nei xien les cam bre res que

els in vi ta ven so vint a co pes. Quan vam

acom pan yar al guns amics per tan yents

a equips de la Di vi sió Na cio nal, al gu nes

nits, hem de dir que gau dien dels mi -

llors am bients de dis co te ca sen se que

se’n res sen tís la car te ra. La imat ge so -
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cial d’a que lla mena d’es por tis tes, de

gran presè ncia fí si ca, elegà ncia en el

ves tir i ma ne res edu ca des, sem pre va

en cai xar bé amb la imat ge pro to tip del

client mas cu lí que les dis co te ques vo len 

te nir. Els ju ga dors més ben plan tats i

atrac tius es ves tei xen per a l’o ca sió. Un

d’a quests, amb una es ta tu ra que s’a -

cos ta als dos me tres i una llar ga ca be -

lle ra ros sa, co ne gut com “el ví king”, va

a la dis co te ca amb un al tre ju ga dor.

Tots dos ves tei xen bo tes de cow boy

(mal grat la tem pe ra tu ra es tiuen ca) que

en ca ra els fan res sal tar més al lo cal.

Tor nant a l’am bient noc turn del vòlei

plat ja, tro bem les hos tes ses del tor neig

a la dis co te ca, con trac ta des per la mar -

ca de be gu des, tre ba llant com a re -

lacions pú bli ques, lliu rant ob se quis i

 difonent la imat ge del tor neig que s’està 

ce le brant a la lo ca li tat. Aques tes sen yo -

re tes, es co lli des te nint molt pre sent la

seva imat ge fí si ca, te nen ter mi nant -

ment prohi bit pels or ga nit za dors les re -

la cions de pa re lla amb els ju ga dors. En

cas de trans gre dir aquest acord, i sa -

ber-se o sos pi tar-se al gun ro manç, la

noia de sa pa reix de la plan ti lla de tre ba -

lla dors en el tor neig se güent. 

En aques ta cir cumstància de to tal fra ter -

ni tat en tre els ju ga dors, i de de sin hi bi ció

dels te mors i les ti mi de ses per l’e fec te de

l’al cohol i l’eufò ria, l’art de la se duc ció es -

de vé una ope ra ció de caça. Alguns d’ells,

des prés de re sul tar re but jats al gu nes ve -

ga des, a pe nes dis cri mi nen se gons el seu

gust per so nal i llan cen atacs in dis cri mi -

nats amb l’ú nic ob jec tiu d’a con se guir una 

con ques ta se xual. Se’ls sent ano me nar

les do nes “ga lli nes”. Aquell que ha es tat

co rres post per una dona es pot con si de rar 

afor tu nat: des prés de de ma nar i su pli car

al seu com pany d’e quip i d’ha bi ta ció que

re tar di una mica la seva hora d’a nar a

dor mir, de sa pa reix de la dis co te ca en di -

rec ció a l’ho tel en què s’a llot ja. L’en demà 

al matí, es pro cu rarà dis si mu lar les ca res

de can sa ment i de son abans de la com -

pe ti ció. Nin gú no par larà ni farà co men ta -

ris so bre el seu can sa ment o so bre les po -

ques ho res de son. Si de cas, sí que tro ba -

rem al gun es de ve ni ment noc turn com a

tema de xa far deig, re la tat en clau d’hu -

mor i enal tint, sens dub te, el pro ta go nis ta 

i re fer mant el seu es ta tus de noi de plat ja, 

fal di ller i des preo cu pat. 

Fins i tot vam po der con tem plar, a la lo -

ca li tat de La re do, el 1991, com una de

les pa re lles lo cals, que gau dia de tot el

su port del pú blic, arri ba va amb re tard per 

par ti ci par a les se mi fi nals d’u na pro va del 

cir cuit na cio nal. Hi ha via més de dues-

cen tes mil pes se tes per a la pa re lla guan -

ya do ra del tor neig, una xi fra su pe rior al

sou d’a quests jo ves com a tècnics es por -

tius a la lo ca li tat; no sem bla una quan ti -

tat tan ne gli gi ble com per dei xar-la per dre 

per una nit de di ver sió, al cohol i noies.

Per a aquests jo ves afec cio nats del vòlei

plat ja, la lògi ca i el rao na ment sem blen

tro bar-se a l’al tre cos tat del camp de joc.

Da vant l’ab so lu ta de ses pe ra ció del seu

en tre na dor, els ju ga dors van arri bar al

camp amb evi dents sig nes d’ha ver-se

man tin gut tota la nit en “vi gí lia al cohò li -

ca”, acom pan yats d’un grup de jo ves se -

nyoretes prac ti cants de vo lei bol. De poc

va len els in tents de ga llar dia quan l’e quip

ri val és igual o mi llor i es tro ba en una si -

tua ció fí si ca i psi colò gi ca apta per com pe -

tir. La pa re lla lo cal, mal grat la cridòria de

la seva afició i el seu matusser esforç, va

ser materialment esborrada de la pista

pels seus oponents. 

Irres pon sa bi li tat, im ma du re sa, so bre va -

lo ra ció de les pròpies for ces... Aquests i

d’al tres rao na ments ens acos ten a com -

pren dre el fe no men humà. Però pot ser la

mi llor de fi ni ció per a aquests grups se ria

la d’“ado les cents per pe tus” amb què eren 

de fi nits els an tics beach boys ha waians

(G. Tim mons, 1989, p. 15) per la lleu ge -

re sa amb què es pre nien les responsabi -

litats. 

L’as si mi la ció de la idea del ju ga dor de vo -

lei bol de plat ja vin cu lat a noies de fí sic ex -

cel·lent es fo na men ta en la par ti ci pa ció

d’a quest ti pus de do nes jo ves (que a Ca -

lifò rnia són ano me na des Bim bo) com a

part de l’es pec ta cle. Enca ra que no més

un re duït nom bre de ju ga dors del món viu 

pro fes sio nal ment dels seus guanys als

cam pio nats de vòlei plat ja, aques tes

com pe ti cions són una ex traor dinà ria

opor tu ni tat per ob te nir al tes su mes de di -

ners. Molts dels ju ga dors del vòlei plat ja

prac ti quen du rant la tem po ra da d’hi vern

el vo lei bol. La plat ja es con ver teix, per a

ells, en una ma ne ra de con ti nuar com pe -

tint i d’in gres sar alguns diners sense estar 

sotmès a la disciplina d’un equip de

voleibol. 

Els or ga nit za dors de cam pio nats s’encar -

reguen de mun tar un gran es pec ta cle al

vol tant de l’es de ve ni ment per cap tar així

l’a ten ció del pú blic i om plir les gra des,

amb la qual cosa es co breix una im por -

tant fa ce ta: la pu bli ci tat i la imat ge del

tor neig a tra vés de la te le vi sió. Les hos -

tes ses del tor neig, a les quals ja ens hem

re fe rit an te rior ment, ate nen, amb cen yits

ban ya dors, les pe ti cions de be gu des per

part dels ju ga dors. Fins i tot al gu nes te -

nen l’ú ni ca mis sió de pas se jar-se per

unes cer tes zo nes per do nar imat ge de

mar ca. Un al tre atrac tiu per al pú blic són

les ac tua cions de jo ves als des can sos

dels par tits, per evi tar que els es pec ta -

dors aban do nin les lo ca li tats. Per exem -

ple, al Cam pio nat del Món ce le brat a Rio

de Ja nei ro (Bra sil), el 1991, es va es co llir 

la Ga ro ta do ver ão (noia de l’es tiu), in -

cloent-hi la des fi la da de les ga ro tas en

ban ya dor a l’es til bra si ler, da vant la gat -

za ra del pú blic. Aques ta mena d’en tre te -

ni ment no cons ti tueix una no ve tat sinó

que és tra di ció an ti ga a les plat ges ca li for -

nia nes. 

Al I Cam pio nat d’Espan ya de Vòlei Plat ja, 

ce le brat a la plat ja de Mar be lla el 1991,

els or ga nit za dors vam de ci dir, a pro pos ta

del pro mo tor lo cal, in clou re al guns nú me -

ros d’en tre te ni ment aliens a la com pe ti -

ció. La gra da de la pis ta cen tral es va que -
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dar pe ti ta quan van apar èi xer les com po -

nents d’un grup gimnàstic de Mar be lla

per ofe rir una ex hi bi ció d’aerò bic. La gent

que ana va pel pas seig s’a tu ra va a veu re

l’es pec ta cle. I al gun avi des pis tat ens

preguntava: “Però, això que fan és el vòlei 

platja?”. 

Ara com ara, la fama de fe me llers dels

ju ga dors de vo lei bol de plat ja con ti nua

vi gent. Alguns pro fes sio nals ame ri cans

van ser el blanc d’un ar ti cle apa re gut a

la re vis ta erò ti ca ame ri ca na Play boy, el

1984, ti tu lat “Vo lley ball Gods”, on són

tit llats de ser uns mo co sos sal vat ges i

uns ob ses sos se xuals. El que aquí ano -

me na ríem uns pin xos de plat ja. La seva

po si ció en el pe tit però crei xent món del

vòlei plat ja se si tua en el cer cle an tro -

polò gic de l’í dol, les ca rac te rís ti ques del 

qual abor dem en l’a par tat de l’es port

es pec ta cle. L’a pro fi ta ment del seu es ta -

tus, com a per so na ad mi ra da i ob jec te

de mi ra des d’es pec ta dors, es tras llueix

en la fa ci li tat per acon se guir de bon grat 

una pa re lla de for ma gai re bé espon -

tània. De se nes de jo ve ne tes es pe ra ven

a la sor ti da de l’es ta di de Rio de Ja nei ro

l’a pa ri ció dels ju ga dors ame ri cans, dis -

po sa des a ac cep tar qual se vol mena

d’in vi ta ció. En aquest sen tit, as sen ya la -

va un pe rio dis ta bra si ler: “Hoje, o vôley, 

além de es por te, sig ni fi ca aza raç ão,

mul her bo ni ta, praia, at le tas mais in te -

li gen tes e re con ho ci men to in ter na cio -

nal” (S. Ga ram bo ne, 1994, p. 6). Fins i

tot al Cam pio nat del Món Alme ria-91,

quan a tra vés de la me ga fo nia vam

anun ciar que un dels pubs de la ciu tat,

que va col·la bo rar en el pa tro ci ni de

l’es de ve ni ment, re bria la vi si ta dels par -

ti ci pants al ves pre, l’es ta bli ment es -

men tat, igual que el ca rrer, va que dar

des bor dat pels afec cio nats, en tre els

quals pre do mi na ven les noies que hi

 assistien amb les se ves mi llors ga les

d’es tiu. 

En aquest cam pio nat, mai no po drem

obli dar l’es tam pa d’un ju ga dor ame ricà

que ha via can viat el bit llet de tor na da al

seu país, per anar de va can ces cap a Mar -

be lla amb una jove ad mi ra do ra, en un

cot xe llo gat. La in cor po ra ció al cam pio nat 

pro fes sio nal ame ricà, amb un tor neig

cada set ma na, po dia es pe rar. Com ens va 

dir en aco mia dar-se, “spa nish girls are

beau ti ful”. 

Grups

au to tan cats

Des dels seus orí gens a les plat ges de

San ta Mo ni ca, Ca lifò rnia, els grups de ju -

ga dors de vòlei plat ja han mos trat una

 estructura gru pal for ta ment tan ca da,

 escassament permea ble. En els pri mers 

anys d’e xistència, a més a més, era una

mo da li tat que po dríem ano me nar es -

nob, vin cu la da als jo ves be nes tants, so -

cis dels lu xo sos clubs de plat ja. Aquests 

grups gau dien de l’es port mit jan çant

par tits en tre pa re lles de ju ga dors for -

mats en el si de les co lles de plat ja, i

l’ar ribada de jo ves es tranys al grup per

sol·li ci tar un par tit, nor mal ment era re -

but ja da. Fins i tot quan es trac ta va de

ju ga dors amb un ni vell com pe ti tiu acre -

di tat, la res pos ta ne ga ti va da vant el de -

sa fia ment d’un par tit era la res pos ta

més ha bi tual. Un es de ve ni ment molt

il·lus tra tiu d’a ques ta ac ti tud, cer ta ment 

clas sis ta, és re co llit per Byron Shew -

man (19952, p. 88). Quan en 1964 els

ger mans Rudy i Ernie Su wa ra, ju ga dors

d’e lit del vo lei bol de Nova York, van

anar a les plat ges del sud de Ca lifò rnia a 

ju gar so bre so rra, en ge ne ral van ser re -

but jats pels grups amb un mis sat ge d’a -

ques ta mag ni tud: “This is a cool game

for cool peo ple. Come back when you

‘re cool”. Cer ta ment el co lor pàl·lid de la 

pell del més gran dels ger mans evi den -

cia va la seva pro cedè ncia ex ter na. La

res pos ta, d’al tra ban da, afe geix un cert

sen ti ment de xe nofò bia i aver sió cap a

tot el que ve de l’ex te rior. 

En les dèca des dels qua ran ta i els cin -

quan ta van co men çar a pro pa gar-se, a

més a més dels clubs pri vats, camps de 

vo lei bol a plat ges pú bli ques, on qual -

se vol jove po dia ju gar si es pe ra va el

seu torn. La com petè ncia i la ri va li tat

en tre els ju ga dors de clubs pri vats i pú -

blics es va fer fe rot ge. No hi ha dub te

que la més gran com pe ti ti vi tat ofer ta a

les plat ges mu ni ci pals va in ci dir de ci si -

va ment en l’aug ment del ni vell dels

grups de jo ves que hi ju ga ven, en per ju -

di ci dels se lec tes beach boys dels

clubs. D’a ques ta si tua ció, la co ne gu da

pa re lla de ju ga dors Saenz/Holt zman,

en treien be ne fi cis. Pel seu re co ne gut

nom eren ad me sos als clubs pri vats, on 

guan ya ven mig dòlar per par tit guan -

yat, un sou per a ells, per la qual cosa

ana ven fent col·lec tes de club en club

(Smith i Fei ne man, 1988, p. 24). A les

plat ges on ha via arre lat una tra di ció vo -

lei bo lís ti ca, va co men çar a ori gi nar-se

un fort sen ti ment de ri va li tat que en ca -

ra ro man. Her mo sa Beach, Man hat tan

i Sta te Beach con ser ven l’es pe rit ali -

men tat en dèca des. El 1990, quan

vam as sis tir al Cam pio nat de Man hat -

tan Beach Open, el més im por tant i de

més gran tra di ció del ca len da ri ame ricà 

(pro vé de 1960), vam po der com pro var 

aques ta si tua ció tras lla da da a un tor -

neig pro fes sio nal. 

El pú blic lo cal no no més ani ma va amb

en tu sias me els ju ga dors d’a ques ta plat ja, 

sinó que una bona part xiu la va, es bron ca -

va i fins i tot s’es col ta ven tota mena d’in -

sults con tra al tres equips pro vi nents de

les plat ges ri vals. Co nei xent l’e nor me pro -

xi mi tat del pú blic a l’es por tis ta en aques -

ta mo da li tat, fins a mit jans dels no ran ta,

en què s’ha es truc tu rat de for ma sis temà -

ti ca la ubi ca ció del pú blic, po dem com -

pren dre el per ju di ci que su po sa per a un

ju ga dor es col tar gai re bé a cau d’o re lla, tot 

mena d’in sults per so nals. El gran cam pió

Sin jin Smith, poc es ti mat per aquest sec -

tor d’a fec cio nats lo cals, ens co men ta va

des prés d’a ca bar el tor neig: “cada any és

igual. Sem bla men ti da que ju guem a la

nos tra ciu tat. Co nec al guns dels nois

(guys) que ens es cri das sen i ens in sul ten.

Són amics de ju ga dors que es tan al tor -

neig; i aquests els ma nen que ens mo les -

tin quan ju guem”. Aques ta ma tei xa con -

duc ta po dem tro bar-la al tor neig d’Her -

mo sa Beach, on tam bé els equips lo cals

d’a ques ta plat ja són enor me ment aplau -

dits pels seus in con di cio nals (E. M. i G.

Aro no vich, 1989, p. 27). La bi blio gra fia

ens re cull anè cdo tes d’a ques ta mena suc -

ceï des qua tre dèca des en re re. El ju ga dor

Holt zman, tot re cor dant com va con èi xer, 

en 1950, el com pany amb qui va con que -
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rir nom bro sos triomfs, Selz nick, apel·lava 

al carà cter de te rri to ria li tat da vant l’a rri -

ba da d’un jove de ma nant un par tit. Sta te

Beach i Her mo sa Beach (to tes dues a Los 

Ánge les) eren ene mi gues irre con ci lia bles. 

“Si algú d’u na al tra plat ja ve nia a ju gar i

no ro ma nia ca llat, tots els ju ga dors de

Sta te Beach ho pre nien com un in sult

per so nal” (ibid., p. 13). 

Arri bar en una plat ja ri val i de sa fiar els

seus cam pions en la pis ta més im por tant 

(court A) era un sig ne de to tal atre vi ment 

i pro vo ca ció que ha via de ser res post.

Com avui, els par tits es ju ga ven a un set

de quin ze punts, i era ac cep ta da la fór -

mu la que si un equip acon se guia un re -

sul tat par cial de vuit a zero, es con si de -

ra va fi na lit zat el par tit, amb la res pec ti va 

hu mi lia ció per al per de dor. En l’o ca sió

re la ta da no es va pro duir aquest re sul tat, 

atès que la qua li tat de l’e quip de sa fia dor

va obli gar els lo cal caps a es for çar-se al

màxim per acon se guir una vict òria per

quin ze a dot ze. La in clu sió en un grup de 

ju ga dors lo cals es de vé, so vint, un tràmit

molt més do lo rós del que es pu gui su po -

sar en un prin ci pi. Cada plat ja té les se -

ves pròpies re gles per po der gau dir de les 

ins tal·la cions. Però la tra di ció de mar gi -

nar l’es trany con ti nua es sent mo ne da de

can vi a Ca lifò rnia. Pat Po wers, cam pió

olím pic a Los Ánge les-84 amb la se lec -

ció ame ri ca na de vo lei bol, criat a la plat -

ja de Mis sion Beach, San Die go, es cri via

en un ar ti cle de re vis ta es pe cia lit za da:

“La gent mai no és ad me sa fàcil ment en

un grup de vòlei plat ja. I de ve ga des la

hu mi lia ció és part del pro cés de po sar a

pro va el co rat ge d’u na per so na” (P. Po -

wers, 1993, p. 128). En aquest ar ti cle

re su mia l’i dea ri del ju ga dor no vell. (Ve -

geu es que ma)

Per tant, po dem afir mar que pa tir una se -

ve ra de rro ta com a re sul tat del pri mer

par tit es cons ti tueix com un ritu d’i ni cia -

ció, una pro va per com pro var si els vin -

guts d’al tres plat ges s’hi han que dat en

ac ti tud de tor nar per apren dre i ser hu -

mils, o per con tra, la supè rbia els im pe -

dirà de tor nar a un camp d’on han sor tit

se ve ra ment ma cu lats. En el fons, és una

qües tió d’ho nor. Quan vam anar a Mis -

sion Beach, ens va re bre una plat ja im -

men sa ment am pla, d’a re na fina i flon ja,

que fa que el cos s’en fon si fins als ta lons.

Aquest ti pus de so rra és, sens dub te, el

que di fi cul ta més la lo co mo ció i el salt.

Qui s’a cos tu ma a ju gar-hi ad qui reix una

ca pa ci tat de salt des co mu nal. Ali neats en 

dues fi le res, vam tro bar dot ze camps de

vo lei bol, uns amb ac ti vi tat i d’al tres no.

De se gui da t’a do nes de quin és l’a no me -

nat “camp A” o dels reis de la plat ja. És

sem pre el si tuat més a prop del pas seig

ma rí tim, per la qual cosa re sul ta el més

vi si ble per al pú blic. Els camps es dis po -

sa ven pro gres si va ment de ma ne ra jeràr -

quica, de tal ma ne ra que el camp dels

pas se rells o prin ci piants (no vi ce pla yers)

era el més allun yat de la pis ta A, i el més

pro per a la riba del mar. Així, les pi lo tes

que es per den sen se con trol des de l’úl ti -

ma pis ta no ani ran a rau re als camps de

ju ga dors de més ni vell. Al se gon camp (el

B), hi par ti ci pa ven ju ga dors que de ve ga -

des ho feien a l’A i hi ju ga ven al tres par tits 

de pre pa ra ció. El sis te ma de joc i de torns 

depèn del lloc, la tra di ció, i el ni vell dels

ju ga dors. Per als grups d’a fec cio nats,

fanà tics de la mo da li tat, que ro ma nen a

la plat ja fins que es fa fosc, el sis te ma im -

pe rant és el del de sa fia ment al cam pió o

“challen ge system”. L’e quip que guan ya

el set de quin ze punts té dret a con ti nuar.

A l’al tre cos tat de la pis ta se si tua l’e quip

de sa fia dor a qui co rres pon per torn. En

l’ac tua li tat, al camp A de cada plat ja hi

ha di ver sos ju ga dors pro fes sio nals o se -

mi pro fes sio nals, que van als tor neigs

amb pre mis en metàl·lic que s’or ga nit zen

en gran nombre de localitats a nivell

estatal. Igualment, els professionals van

a entrenar en aquests camps després de

tornar d’un torneig i abans de sortir per al

següent (és a dir, de dilluns a dijous). 

Les re la cions

de com pan yo nia 

En aques ta dinà mi ca, el vòlei plat ja ha

per dut l’es pe rit del de sa fia ment en nom

d’un con trol dels es for ços su pe rior i d’u -

na mi llo ra de les ca pa ci tats. Els ju ga -

dors ac tuen se gons els seus plans d’en -

tre na ment, ela bo rats amb l’a ju da de

pre pa ra dors fí sics i per això no abu sen

de ju gar un par tit rere l’al tre. Acor den

par tits en tre pa re lles de ni vell sem blant, 

i fins i tot can vien o al te ren la com po si -

ció dels equips, per no arri bar en con -

flic te amb el com pany al pròxim tor neig, 

en al tres pa rau les, per des can sar del

com pany d’e quip. Amb la no ve tat de

com pany s’in tro dueix un “me ca nis me

que evi ta la sa tu ra ció de la pa re lla”

(Mata et al.,1994, p. 208). Amb els en -

tre na ments de pa re lles al ter na ti ves, al -

guns equips han acon se guit de man te -

nir-se units llar ga ment. El cas més ex -
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1. No et pre ci pi tis a sol·li ci tar de ju gar. Asseu-te una es to na, com pro va com fun cio na aquest

grup i des co breix qui hi do mi na. 

2. Cada plat ja té un savi que tot hom res pec ta. Co neix-lo i fes amis tat amb ell. Et do narà un

munt d’in for ma ció. 

3. Res pec ta la tra di ció. Infrau ti lit za els teus punts forts i no ex plo tis les de bi li tats dels con -

tra ris.

4. Com pro va el sis te ma de la plat ja per par ti ci par en el joc. De ve ga des cal ins criu re-s’hi i en al -

tres llocs n’hi ha prou amb bus car un con tra ri. 

5. La tram pa és part de qual se vol joc i el vo lei bol no n’és una ex cep ció. Quan s’es de vin gui,

posa en evidè ncia el con tra ri da vant els seus amics, tot man te nint si len ci. 

6. No ju guis al vol tant de la pis ta amb una al tra pi lo ta. Si hi cau din tre en ple joc, algú es pot tor -

nar boig. 

7. Aju da a man te nir els camps. Si hi ha al gun en ca rre gat, dóna-li pro pi na. 

8. Com por ta’t de for ma res pec ta ble. En el mo ment en què et po sis fu riós, no hi haurà nin gú a

qui li in te res si ju gar amb tu.

Re gles per l’ad mi sió en un gru p ca li for nià de vólei (es co lli des del tex t de Pat Po wers, 1993, p. 128).



pres siu és el de Sin jin Smith/Randy Sto -

klos, que van ro man dre du rant onze

anys com a com panys i van pas sar a ser

la pa re lla més guar do na da de la hist òria 

(ibid., p. 303). La fa ti ga de la com pe ti -

ció, el de sen cant amb el ren di ment del

com pany i el fracàs de re sul tats por ten

els ju ga dors de vòlei plat ja a can viar so -

vint de com pany. Això com por ta un ball

de noms, ru mors, tru ca des de telè fon,

co men ta ris, in vi ta cions per ju gar, dig -

nes de les re vis tes del cor. En aquest es -

til va ti tu lar la pe rio dis ta ita lia na Ga -

brie lla Man ci ni el seu ar ti cle “Non ti vo -

glio piú” (1991), re fe rint-se a la re la ció

dels ju ga dors de vòlei plat ja com si fos

una hist òria d’u na can çó d’a mor i de -

sen gany a la ita lia na. Quan una pa re lla

no con ques ta les ex pec ta ti ves pre vis tes

de re sul tats, es desfà, i a la set ma na se -

güent tots dos han bus cat ja un al tre

com pany, amb qui van a la plat ja per

rea lit zar els seus en tre na ments junts,

per tal de coor di nar el joc. En set me sos

de com pe ti ció i més de vint-i-cinc tor -

neigs per tem po ra da, els “idil·lis” i “de -

sen ganys” se suc ceei xen a rit me ver ti gi -

nós. Fins i tot al cir cuit na cio nal espa -

nyol, dis pu tat du rant els me sos d’es tiu,

i on es re par tien pre mis en metàl·lic

 entre els set ze mi llors equips, en els pri -

mers qua tre anys d’e xistència (1991-

1994) ni una sola de les pa re lles es va

man te nir uni da més enllà d’u na tem po -

ra da. Sin jin Smith ens in di ca va que “el

vòlei plat ja man té la més in ten sa re la ció 

de com pan yo nia en l’es port” (Mata i

Encar na ción, 1991, p. 76). La res pon -

sa bi li tat com par ti da en tre dues per so -

nes i no en tre sis com en el vo lei bol,

aug men ta, com as sen ya lem en l’a par tat 

an te rior, la ma du re sa es por ti va i el con -

cep te d’hon ra de sa. 

La con duc ta èti ca

del ju ga dor 

Al qua dre an te rior hem re co llit unes re -

gles in di ca des per una lle gen da del vòlei

plat ja i del vo lei bol, Pat Po wers, so bre la

in clu sió dels prin ci piants en els grups de

vòlei plat ja. Obser vem que fa re ferè ncia a

fer tram pes (chea ting) com una cosa ja

uni ver sal en l’es port. L’èti ca del ju ga dor

de vòlei plat ja tra di cio nal re but ja ro do na -

ment la tram pa com a ele ment de joc, i

mal grat el con sell edu ca tiu que pro po sa

Po wers (aquest ve terà ju ga dor ins trueix

els nous es por tis tes en cur sos d’es tiu a

San Die go), hem con tem plat com en

aques ta lo ca li tat una si tua ció d’a quest ti -

pus va aca bar amb la re ti ra da de l’e quip

per ju di cat i, des prés d’u na enor me dis -

cus sió en tre la ma jo ria dels pre sents, la

sor ti da de l’e quip que ha via obrat de for -

ma irre gu lar. La con di ció del ju ga dor de

vòlei plat ja, que com hem in di cat, està

acos tu mat a ju gar du rant els en tre na -

ments con tra els que el cap de set ma na

se ran els seus ad ver sa ris, con ce deix un

carà cter es pe cial a la re la ció in ter gru pal.

Hi ha una cer ta con vivè ncia i re la ció que

ex clou l’op ció de la tram pa. Els que avui

són equips ri vals fa un temps for ma ven

equip, o han ju gat en el ma teix con junt de 

vo lei bol, o es co nei xen des de fa temps.

Du rant els par tits d’en tre na ment al llarg

de la set ma na, els ju ga dors s’ar bi tren tots 

sols. Als Estats Units, el re gla ment de

l’AVP exi gia l’o bli ga to rie tat d’ar bi trar als

ma tei xos ju ga dors (any 1989), si de cas

no hi ha via àrbi tres en el tor neig. Per tant, 

és un es port on els ju ga dors do mi nen per -

fec ta ment l’anà li si ar bi tral de les ju ga des

i es con si de ren, en cer ta for ma, do tats de

les atri bu cions de l’àrbi tre. Quan arri ba

l’ho ra dels cam pio nats, fins i tot hi ha

mo ments en què el ju ga dor es col·loca

per da munt de la de ci sió ar bi tral i in for ma 

el col·le giat que la de ci sió pre sa és errò -

nia i que ha de rec ti fi car... en per ju di ci

pro pi. És a dir, el ju ga dor pot re con èi xer

ha ver to cat la xar xa o as sen ya lar que la

pi lo ta ha bo tat dins del seu pro pi camp

quan l’àrbi tre, en un error d’a pre cia ció,

ha as sen ya lat “pi lo ta fora”. A ve ga des, la

si tua ció en ca ra es pot car go lar més: una

ju ga da que l’àrbi tre de can ta cap a l’e quip

A. L’e quip B re cla ma a l’àrbi tre, per què

con si de ra que hi ha ha gut un error ar bi -

tral. Da vant la ne ga ti va de l’àrbi tre a rec -

ti fi car, de ma na que l’e quip A re co ne gui

l’e rror ar bi tral. L’e quip A ac cep ta la pe ti -

ció del ri val. L’àrbi tre can via la de ci sió de

la ju ga da. L’es de ve ni ment més gran diós

dels que vam con tem plar du rant el Cam -

pio nat d’Espan ya de 1992 va ser el que

pas sem a re la tar. La pa re lla de La re do

(Cantàbria), for ma da per Mi guel del Río i

Pe dro Ruiz, es tro ba ven dis pu tant un par -

tit del seu qua dre de clas si fi ca ció. En una

de ter mi na da si tua ció de joc, l’àrbi tre as -

sen ya la com a guan ya do ra de la ju ga da la 

pa re lla cànta bra. Des prés de la re cla ma -

ció del ri val da vant l’e rra da ar bi tral,

Ruiz/del Río do nen la raó als seus ad ver -

sa ris, da vant la mi ra da de l’àrbi tre que,

mal grat l’e vidè ncia de mos tra da pel “re co -

nei xe ment de cul pa”, s’en tes ta a man te -

nir la de ci sió. Un cop re bu da l’or dre de

ser vei, l’e quip de La re do en via di rec ta -

ment la pi lo ta al con tra ri per tor nar l’a -

van tat ge de la ju ga da an te rior, guan yat

de ma ne ra in jus ta. El pú blic va cop sar

aques ta ini cia ti va dels ju ga dors, que van

re bre de la Fe de ra ció Espan yo la de Vo lei -

bol, el Pre mi a l’Espor ti vi tat. Men tres tant, 

que da va pa tent que un àrbi tre, adoc tri nat 

i ave sat a les pis tes de vo lei bol, era in ca -

paç de com pren dre l’es pe rit di fe rent del

joc que im preg na el vòlei plat ja. Dis sor ta -

da ment, les pau tes de con duc ta èti ca de

què ens hem van tat, a fa vor dels ju ga dors 

de com pe ti ció de vòlei plat ja, es van es fu -

mant en l’es fe ra de la pro gres si va pro fes -

sio na lit za ció de l’es port i de l’aug ment

dels pre mis en metàl·lic. Els di ners, com

en al tres es ports, es tan se pul tant els va -

lors pro pis d’u na sub cul tu ra tan ge nuï na

com el vo lei bol de plat ja, a fa vor d’un ma -

jor es pec ta cle es por tiu. Fins i tot un dels

grans ri tuals dels ju ga dors, el bany al mar 

per in di car el fi nal d’u na jor na da es por ti -

va far ci da d’e mo cions i amis tat, co men ça 

a és ser sub sti tuït per les dut xes preins -

tal·la des pels organitzadors amb aigua

dolça. 

Con se qüèn cies

de la po pu la rit za ció

es por ti va 

El vòlei plat ja cons ti tueix un exem ple sig -

ni fi ca tiu d’u na ma ni fes ta ció de l’ho rit zó

es por tiu cen tral. Es va for jar i es va de -

sen vo lu par com un pro duc te re crea tiu de

la cul tu ra del sud de Ca lifò rnia. Els va lors

que ob ser vem en aques ta uni tat geogr àfi -

ca i cul tu ral han es tat i con ti nuen pre -
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sents en l’es port que abor dem: vida so cial 

a la in temp èrie, ex qui si des aten cions fí si -

ques i de la sa lut, ob ses sió per la imat ge,

carà cter au to tan cat dels grups i un cert

es no bis me. Com as sen ya len Smith i Fei -

ne man (1989, p. 17), “life is a beach” a

l’àrea del sud de Ca lifò rnia. La vida so cial

es rea lit za al vol tant de la plat ja. Les

nom bro ses lo ca li tats cos ta ne res tro ben

en aquest medi el lloc per a nom bro ses

ce le bra cions, des de fes tes, bar ba coes a

tota mena de con cur sos i com pe ti cions

(be lle sa, for ça fí si ca, etc.), que en ca ra

per sis tei xen i que no sal tres vam po der

apre ciar de manera repetitiva en nom -

brosos centres, des de Santa Barbara a

San Diego, durant els estius de 1989 i

1990. 

Les plat ges de Rio de Ja nei ro, so bre tot

Ipa ne ma i Co pa ca ba na, van co men çar a

ex pe ri men tar, a la fi dels anys qua ran ta,

un fe no men com pa ra ble al que es vi via a

les plat ges ca li for nia nes amb el vòlei. A

Ipa ne ma, en aque lles da tes, es van co -

men çar a col·lo car pals i xar xes al vol tant 

dels llocs de vi gilà ncia de la plat ja i s’or -

ga nit za ven par tits amb equips de tres,

qua tre i sis ju ga dors. En els anys cin -

quan ta, la prem sa es pe cia lit za da (Jor nal 

dos Sports, Co rreio da Man ha) va co -

men çar a or ga nit zar i pa tro ci nar tor neigs

lo cals als quals acu dien en tram via nom -

bro sos es pec ta dors des d’al tres punts

de la ciu tat (E. i M. Aro no vich, 19892,

p. 39). Els mit jans de co mu ni ca ció van

con tri buir de ci si va ment a po pu la rit zar

aquest es port. La més gran fi gu ra lo cal,

Pons, co ne gut com O Gran de Co quei ro,

va tras lla dar tam bé la pràcti ca a la plat ja 

veï na, Co pa ca ba na, a cau sa de la mas si -

fi ca ció dels camps a Ipa ne ma. El seu

carà cter obert i gran es til de joc atreien

els mi llors ju ga dors na cio nals i es tran -

gers que arri ba ven a Rio: “Els mi llors ju -

ga dors ame ri cans sem pre van ju gar a la

nos tra xar xa, igual com els ju ga dors na -

cio nals de vo lei bol” (ibí dem, p. 37).

Però ca lia es pe rar a mit jan anys vui tan ta 

per con tem plar l’a rri ba da de les mi llors

pa re lles pro fes sio nals ame ri ca nes a les

are nes de Rio. Amb l’a pa ri ció en es ce na

d’em pre ses de pro mo tors de di cats al

món de l’es port (Koch Ta va res), els tor -

neigs bra si lers van co men çar a ad qui rir

carà cter in ter na cio nal i fama mun dial

(M. Pech li va nis, 1992, p. 10). La fama

del Cam pio nat del Món que va co men çar 

a ce le brar-se anual ment a Rio, el 1986,

es va es ten dre al cir cuit pro fes sio nal

ame ricà, i nom bro sos pro fes sio nals ca li -

for nians es van pres tar a par ti ci par-hi i

con èi xer l’im pres sio nant am bient so cial

que en vol ta el vòlei plat ja. 

El par tit fi nal del Cam pio nat del Món, ce -

le brat a la plat ja d’Ipa ne ma (Rio de

 Janeiro), va acon se guir una au dièn cia

te levisiva que va su pe rar els deu mi -

lions d’es pec ta dors (Mata i Encar na ción, 

19912, p. 76) i els cent vint mil es pec ta -

dors in vivo du rant tota la set ma na de

com pe ti ció. En aquells dies, el Pre si dent 

de la Na ció, Fer nan do Co llor, apa rei xia

pú bli ca ment ju gant a aques ta mo da li tat

es por ti va amb el ju ga dor lle gen da ri Ber -

nard Rajs man, sub cam pió del món en

1988 a Rio de Ja nei ro, i que els anys no -

ran ta va ocu par el lloc de Se cre ta ri

d’Esports del Bra sil (el que a Espan ya es

co rres pon amb la Se cre ta ria d’Estat per

a l’Esport). 

Si ex cloem aquests dos grans cen tres del 

vòlei plat ja mun dial (Bra sil i Ca lifò rnia),

on tot al llarg de mig se gle aques ta mo -

da li tat s’ha anat as sen tant i di fo nent en -

tre la po bla ció lo cal, ens en fron tem amb

un es port que ha ex pe ri men tat una ex -

pan sió ex traor dinà ria a es ca la mun dial

en ben just quin ze anys. A mit jan anys

vui tan ta, el vo lei bol de plat ja amb prou

fei nes era co ne gut i prac ti cat en cap al tre 

país, fora d’a quests dos pri mers. L’any

1996, el vo lei bol de plat ja s’in cor po ra va

al pro gra ma olím pic. La in clu sió de la

mo da li tat en qües tió, jun ta ment amb els 

al tres dos es ports olím pics aca bats d’es -

tre nar, la bi ci cle ta de mun tan ya (bi ci cle -

ta tot te rreny) i el fut bol fe me ní, a At -

lanta-96, mos tra l’es pe rit del Co mitè

 Olímpic Inter na cio nal, una ins ti tu ció

sen si ble, ca paç de cop sar les no ves in -

quie tuds es por ti ves. 

La pre sen ta ció del vòlei plat ja als mem -

bres del COI, du rant els tor neigs del Cam -

pio nat del Món Alme ria-1992 i Bra -

sil-1993, es ba sa va es sen cial ment en el

fet que aquest es port in clou tots els com -

po nents de l’es pec ta cle: ac cions amb un

rit me ver ti gi nós, in cer te sa con tí nua en la

re so lu ció de la ju ga da, exal ta ció del fí sic i

ac ció a l’ai re lliu re (Mata, 1994, p. 88).

L’e le va ció de qual se vol mo da li tat al rang

olím pic su po sa unes con se qüèn cies im -

me dia tes en la co mu ni tat mun dial. Els

paï sos, mit jan çant els or ga nis mes en ca -

rre gats de la pro mo ció i es pe cia lit za ció

es por ti va, co men cen a mo bi lit zar les es -

truc tu res ne cess àries per de sen vo lu par

aquest es port i col·lo car el seu equip na -

cio nal en els Jocs Olím pics. La com pe ti -

ció in ter na cio nal, que ha via nas cut el

1988 amb el Pri mer Cam pio nat del Món,

es ta va co men çant un lent pro cés d’ex -

pan sió. El 1989, la Fe de ra ció Inter na cio -

nal de Vo lei bol (FIVB) crea va el Con sell

Mun dial de Vòlei Plat ja, per tal de coor di -

nar aquests es for ços de pro mo ció de les

com pe ti cions. Com a fruit d’això va apar -

èi xer, en 1989, el Cir cuit Mun dial o

World Se ries, amb la qual cosa el cam -

pio nat s’es te nia a di ver ses seus: Bra sil,

Itàlia i el Japó. En 1991 s’hi va afe gir

Fran ça, i el 1991 Austràlia i el Japó. 

Des prés de la de sig na ció del vòlei plat ja

com a mo da li tat olím pi ca a Atlan ta, les

sol·li ci tuds d’or ga nit za ció d’un tor neig del 

cir cuit mun dial es van dis pa rar. L’any
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Mag ní fi c am bien t a Rio de Ja nei ro.



1994 van ser tret ze les com pe ti cions ofi -

cials dis pu ta des. La tem po ra da 2001 són 

24 les sèries que for men el cir cuit mun -

dial. La FIVB, per con ce dir una seu del

cir cuit, exi geix als or ga nit za dors (fe de ra -

ció na cio nal de vo lei bol i pos si ble em pre -

sa pro mo to ra de la com pe ti ció) la co ber -

tu ra te le vi si va de l’es de ve ni ment a tra vés

d’un mitjà d’a bast na cio nal. Si no hi ha

te le vi sió, no hi ha cam pio nat. Amb les

càme res pro jec tant les imat ges als te le vi -

sors de cada país, el co nei xe ment del

vòlei plat ja i l’a fi ció vers aquest es port

s’han en lai rat a es ca la mun dial. A més a

més d’això, al gu nes te le vi sions d’a bast

in ter na cio nal, amb in te res sos es por tius

(Ca nal Plus, Eu ros port, ESPN, Sport s -

chan nel), han inclòs el vòlei plat ja din tre

de les se ves pro gra ma cions. 

La pro mo ció de l’es port, tant a ni vell po -

pu lar i d’es bar jo, com de com pe ti ció, ha

tro bat en els pa tro ci na dors el su port ne -

ces sa ri per ela bo rar es tratè gies d’ac tua -

ció de gran abast en un curt es pai de

temps. A co men ça ment dels no ran ta, el

cam pio nat aus tra lià con sis tia en un cir -

cuit na cio nal pa tro ci nat per Pep si (Palm,

1992, p. 29), que va ele var enor me ment

el ni vell dels ju ga dors i les ju ga do res dels

nos tres an tí po des. L’aug ment del ni vell

de joc i de l’in terès so cial per aques ta mo -

da li tat es va fer palès als Jocs Olím pics de 

Sid ney-2000, on la se lec ció aus tra lia na

fe me ni na as so lia la me da lla d’or en un

estadi ple de gom a gom a la magnífica

platja de Bondi Beach. 

A Itàlia, d’al tra ban da, es va crear, en

1984, la Beach Vo lley Asso cia tion a

imat ge i sem blan ça de l’as so cia ció ame ri -

ca na, i es van co men çar a or ga nit zar tor -

neigs a par tir d’a quell any (Squeo, 1991,

p. 90), tant na cio nals com amb la par ti ci -

pa ció dels mi llors ju ga dors ame ri cans. A

Fran ça, igual ment, els anys vui tan ta van

aco llir el nai xe ment de les pri me res pro -

mo cions d’a quest es port, en què s’in ter -

ca la ven les ac ti vi tats d’es bar jo amb les

com pe ti ti ves. La Fe de ra ció Fran ce sa de

Vo lei bol va de sen vo lu par, en 1981, l’o -

pe ra ció “va can ces vo lei bol” en la qual,

mit jan çant ca ra va nes que re co rrien les

cos tes del ca nal de la Màne ga, l’Atlàntic i

el Me di te rra ni, els ju ga dors de la se lec ció

fran ce sa de vo lei bol rea lit za ven ex hi bi -

cions de par tits amb for mat de 4 x 4 (qua -

tre ju ga dors per equip) i de sa fia ven els

equips lo cals que re sul ta ven cam pions

d’un tor neig de pro mo ció de sen vo lu pat

du rant la set ma na. Tot ple gat ani mat

amb tor neigs fa mi liars i ac ti vi tats d’es bar -

jo i, ben entès, co bert per un su port pu bli -

ci ta ri. El pe rio dis ta del dia ri Le Mon de re -

co llia el ro tund im pac te so cial que es ta va

su po sant l’a po geu del vòlei plat ja i com

can via va l’am bien ta ció del lloc amb la in -

tro duc ció d’un joc d’a ques tes ca rac te rís ti -

ques: “Arri bat l’es tiu, tot hom qui so vin te -

ja les plat ges fran ce ses pot as sis tir, di ver -

tit o irri tat, a l’es pec ta cle de de se nes de

pi lo tes des ta cant so bre el fons blau, en

re co rre guts pa rabò lics no sem pre con tro -

lats o bo tant amb salts de puça fins al pri -

mer cos aja gut al sol i llus trós de cre ma

so lar” (G. Albouy, 1981, p. XIX). 

A Espan ya tam bé re co llim aques ta ac ti -

tud de re buig da vant la in tro duc ció de

jocs amb pi lo ta en llocs des ti nats tra di -

cio nal ment al tu ris me de plat ja, gan du la i 

para-sol. El car tell de “Prohi bit ju gar a pi -

lo ta” era una for ma ins ti tu cio nal de fre nar 

l’a venç de les ac ti vi tats es por ti ves a la

plat ja. Per això, quan l’any 1990 vam re -

bre l’encàrrec de la Fe de ra ció Espan yo la

de Vo lei bol, de de sen vo lu par un pro gra -

ma de pro mo ció po pu lar del vòlei plat ja

d’àmbit na cio nal, vam con si de rar la ne -

ces si tat de rea lit zar una anà li si de la

 situació que ens con ce dís les claus

 d’actuació. La pre sen ta ció, a la Fe de ra -

ció Espan yo la de Mu ni ci pis i Pro vín cies

(FEMP) d’un pro jec te que, ba sat en la

pràcti ca es por ti va, es ti mu la va la reac ti va -

ció de les ofer tes tu rís ti ques, va ser re but

amb enor me gra ti tud en l’en ti tat es men -

ta da. No es trac ta va de po sar camps de

vo lei bol a les plat ges, sinó d’o fe rir als tu -

ris tes unes ex pec ta ti ves com ple ment àries 

a l’o fer ta tra di cio nal del tu ris me es pan -

yol: sol i plat ja. La ini cia ti va pro mo via

l’es ti mu la ció dels re cur sos so cials dels

mu ni ci pis cos ta ners per tal d’a dap tar-se

als nous gus tos so cials de la po bla ció en

el temps de lleu re. S’ha pas sat d’un tu ris -

me pas siu, de llar gues ho res a la gan du la, 

a un tu ris me ac tiu, on els es tiue jants bus -

quen de rea lit zar ac ti vi tats di ver ses, en el

ven tall de les quals es tro ben les es por ti -

ves. L’esl ògan “dei xa de jeu re a la to va llo -

la i vine a ju gar a vòlei plat ja” va es de ve -

nir el co men ça ment d’u na cam pan ya

que, en 1991, es va es ten dre per 80 mu -

ni ci pis mit jan çant un pro gra ma d’e n se -

nya ment, en tre te ni ment i es bar jo po pu -

lars en què van par ti ci par més de

200.000 per so nes (Mata i Encar na ción,

1993, p. 16). La Cam pan ya va ser no -

me na da per als Pre mis Na cio nals de

l’Esport a la Pro mo ció Espor ti va. 

En la dèca da fi nal del se gle, al nos tre

país, el nom bre de camps de vòlei plat ja

s’ha mul ti pli cat. L’a fi ció per aquest es -

port ha con duït els or ga nis mes es por tius

lo cals, au tonò mics i na cio nals a em pren -

dre ac ti vi tats de pro mo ció i com pe ti cions

de di fe rents ni vells. Els pa tro ci na dors han 

tro bat en el vòlei plat ja un mitjà per in tro -

duir-se co mer cial ment en un es pai on la

pu bli ci tat és prohi bi da. En efec te, el Reial 

De cret 1471/1989 de l’1 de de sem bre,

pel qual s’a pro va el Re gla ment Ge ne ral

per al De sen vo lu pa ment i Exe cu ció de

la Llei de Cos tes (de 28 de ju liol de 1988; 

Llei 22/1988) as sen ya la, a l’ar ti cle 81:

“Estarà prohi bi da la pu bli ci tat mit jan çant 

car tells o tan ques o per mit jans acús tics o 

au dio vi suals”. Les xar xes de vòlei plat ja,

a di ferè ncia de les xar xes de vo lei bol, por -
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ten una ban da ho rit zon tal a la part in fe -

rior (i no una cor da). Tant les ban des ho -

rit zon tals, su pe rior i in fe rior, com les la te -

rals, te nen vuit cen tí me tres d’am pla da,

en lloc de cinc cen tí me tres jus tos, per què

així els pa tro ci na dors de l’es de ve ni ment

tro bin un su port més am pli per tal que la

pu bli ci tat si gui ben vi si ble. La Fe de ra ció

Inter na cio nal de Vo lei bol, en el re gla ment 

de vòlei plat ja de 1996, in di ca ex pres sa -

ment que en aquestes bandes hi és

permesa la publicitat (articles 2.1 i 2.3).

Aquestes concessions als organitzadors

no apareixen, tanmateix, al reglament del 

voleibol. 

Hem de con si de rar que el vòlei plat ja

s’ha cons ti tuït com una mo da li tat on la

co mer cia lit za ció ha par ti ci pat de ci si va -

ment en el de sen vo lu pa ment i l’ex pan -

sió de l’es port. Les fir mes co mer cials

de sit gen de vin cu lar el seu nom amb el

d’u na ma ni fes ta ció de l’ex cel·lència fí si -

ca i de la vida d’es bar jo i lleu re es por tiu. 

Enca ra que l’Orde na ció ju rí di ca ha su -

po sat l’ex tra co mer cia li tat del li to ral

(Mo re no Cá no vas, 1990, p. 145), els

camps es con ti nuen col·lo cant amb pu -

bli ci tat a les ban des. Els cam pio nats se

suc ceei xen: els pa tro ci na dors en vaei -

xen de tan ques co mer cials els lí mits

dels camps, col·lo quen ve les, gra de ries, 

ban de res, glo bus in fla bles amb el lo go -

tip del pa tro ci na dor. Els tècnics de cos -

tes pre pa ra ven un re por tat ge fo togr àfic

de la su per fí cie de pu bli ci tat per cal cu -

lar les san cions men tre els or ga nit za -

dors s’a pres sa ven a re cal car els va lors

so cials de l’es port i el carà cter efí mer

del mun tat ge: la Fe de ra ció Espan yo la

de Vo lei bol, igual com la res ta de fe de -

ra cions es por ti ves es pan yo les i les te rri -

to rials, han acon se guit el re co nei xe -

ment d’Enti tats d’u ti li tat pú bli ca a la

Llei de l’Esport (10/1990; ar ti cle 44).

La pu bli ci tat es con si de ra una fal ta lleu

al re gla ment es men tat, i se san cio na

amb deu mil pes se tes el me tre qua drat.

Tan ma teix, la col·lo ca ció sen se au to rit -

za ció d’o bres i ins tal·la cions, com ara els 

en ve lats per a au to ri tats, en el do mi ni

ma rí tim te rres tre es con si de ra una in -

frac ció greu (art. 157.1 del Re gla ment).

L’en demà de la pro va, a la plat ja no en

que da res, de tot allò. Pot ser al gu na xar -

xa de joc i pi lo tes amb se ri gra fies pu bli -

cità ries, re ga la des als ju ga dors lo cals i al 

pú blic as sis tent, se ran els únics ves ti gis

d’un cam pio nat que con ti nuarà en d’al -

tres plat ges. Als Estats Units, la moda

so cial del vòlei plat ja va arri bar a ini cis

dels no ran ta a llocs allun yats de la cos ta, 

i se ser veix a l’es til ame ricà. Els ano me -

nats “Indoor beach es pots” són lo cals

tan cats on es com bi na el bar amb el

camp de vòlei plat ja. D’a ques ta for ma,

els afec cio nats po den prac ti car aquest

es port i gau dir d’u na ses sió de lleu re, tot

pre nent unes be gu des en com pan yia, in -

de pen dent ment del temps at mosf èric de

l’ex te rior. Les pis tes es llo guen per ho -

res, i en la ma jo ria d’a quests es ta bli -

ments es de sen vo lu pen cam pio nats pro -

pis (Pat ter son i San dor fi, 1995, p. 78).
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La cursa raràmuri
com a metàfora de resistència cultural 

§ ÁNGEL ACUÑA DELGADO
Doc tor en Edu ca ció Fí si ca i en Antro po lo gia So cial. 
Àrea d’Antro po lo gia So cial. 
Uni ver si tat de Gra na da 

Resum 
“Qui no aguan ta no val!” Diu un vell prin -

ci pi rarà mu ri, grup ètnic si tuat a la Sie rra

Ta rahu ma ra, din tre de la Sie rra Ma dre

Occi den tal de l’Estat de Chihuahua, a

Mèxic. Immer git en un en torn am bien tal

ecolò gi ca ment dur per a la su per vivè ncia, 

s’as su meix la idea que “per viu re cal ser

re sis tent”, i així su por tar la fal ta d’ai gua i

d’a li ments pro vo ca da per la se que ra, l’in -

tens fred noc turn de l’hi vern o les llar gues 

tra ves sa des per la mun tan ya. Des de fa

cen te nars d’anys, ho mes i do nes rarà mu -

ri, com dic ta el cos tum, com pe tei xen cor -

rent sen se in te rrup cions, nit i dia, per ter -

renys pe dre go sos i abrup tes, distàncies

que arri ben a su pe rar els 200 km. En

aquest tre ball es des criuen, a grans trets, 

di fe rents as pec tes d’a ques ta cur sa sin gu -

lar, per ana lit zar-ne a tot se guit les fun -

cions prin ci pals que com pleix com a es -

de ve ni ment cul tu ral. 

Introducció 
El grup ètnic Rarà mu ri ha bi ta ac tual ment

al sud-oest de l’Estat de Chihuahua

(Mèxic), te rri to ri abrup te que adop ta el

nom de Sie rra Ta rahu ma ra din tre de la

Sie rra Ma dre Occi den tal. “La Ta rahu ma -

ra”, com és ano me na da co mu na ment,

està for ma da per un mas sís mun tan yós

com post per cims, con gosts i al ti plans,

l’al ti tud dels quals os cil·la en tre els 3.000 

i els 300 m so bre el ni vell del mar (Ama -

dor, 1997, p. 17), i s’es tén per un te rri to ri 

d’uns 60.000 km2 (Sa rie go, 2000,

p. 13). En ge ne ral, s’hi dis tin gei xen dues

zo nes ecolò gi ques cla ra ment di fe ren cia -

des: l’Alta i la Bai xa Ta rahu ma ra, tam bé

ano me na des Sie rra i Ba rran ca, res pec ti -

va ment. L’e xistència d’a ques tes dues re -

gions ha permès que mol tes fa mí lies rarà -

mu ri com bi nin els seus nín xols ecolò gics,

can viant de lloc els ra mats de bes tiar i la

pròpia re sidè ncia, d’a cord amb les exigèn -

cies del cli ma. 

La im por tant co lo nit za ció mes tis sa que

ha so fert la Ta rahu ma ra en l’úl tim se gle

no ha por tat, doncs, una dis mi nu ció de la 

po bla ció rarà mu ri que, lluny de dis mi -

nuir, re sis teix la pres sió i con ti nua aug -

men tant la seva de mo gra fia. Ara com ara

s’es ti ma que hi ha uns 50.000 rarà mu ris

dis se mi nats per tota la Sie rra. La po bla -

ció mes tis sa, per la seva ban da, és ma jo -

ria amb 201.644 ha bi tants (98.677 a

l’Alta Ta rahu ma ra  i 102.967 a la Bai xa). 

(INEGI, 1995). 

Els rarà mu ri pos seei xen un ti pus fí sic de

com ple xió vi go ro sa i aire es velt, amb una

es ta tu ra mit ja na d’1,65 m l’ho me i d’1,58 m

la do na1 (Schalk wijk, 1985, p. 25). En

ge ne ral, el ti pus fí sic està ben pro por cio -

nat, i hi des ta quen com a qua li tats l’e nor -

me re sistència a l’es forç, la gran du re sa per 

afron tar els ri gors de l’am bient, tot su por -

tant amb poc abri gall les bai xes tem pe ra tu -

res noc tur nes, igual com la ca pa ci tat de so -

fri ment per su por tar el do lor fí sic pro vo cat

per les ma lal ties, els trau ma tis mes o el

part, sen se ex pres sar cap quei xa. 

El seu es tat de sa lut ge ne ral es pre sen ta,

tan ma teix for ça pre ca ri, les ma lal ties més

fre qüents són les de ri va des del pa ra si tis -

me, tant in tern (gas troen te ri tis, ame bia si),

com ex tern (sar na, polls), les venè ries, les

ma lal ties dia rrei ques agu des, les in fec -

cions res pi ratò ries agu des i la pneumò nia,

en tre d’al tres; cri da l’a ten ció es pe cial ment

per l’alt grau de des nu tri ció in fan til (E.

Gon zá lez, 1999; S. Oros, 2001). 

Karl Lum holtz (1904, 1972, p. 297) va

des criu re els rarà mu ri de fi nal del se gle XIX

com els co rre dors més re sis tents del món.

Con ta d’un home que en cinc dies va recór -

rer unes 600 mi lles (960 km) per por tar un 

mis sat ge des de Gua zá pa res fins a Chi -

huahua. Tam bé con ta que cap tu ra ven cor -

rent a peu ca valls sal vat ges, i per se guien

un cér vol du rant uns quants dies fins a

cap tu rar-lo i ma tar-lo. 

Carl Diem (1973, p. 224) fa re ferè ncia a la 

ges ta que es diu que va rea lit zar un rarà -

mu ri, el 1932, re co rrent a la ma ne ra tra di -

cio nal (amb una bola) 560 km sen se inter -

rupcions, per un te rreny pe dre gós i ac ci -

den tat. 

Ara com ara, els rarà mu ri con ti nuen co -

rrent com sem pre ho han fet, i a més a

més, so bre tot en els úl tims 10 anys, al guns 

han es tat in vi tats a com pe tir en ul tra ma ra -

tons in ter na cio nals, com ara les 100 mi lles 

de Co lo ra do o de Los Ánge les, on acon se -

guei xen tam bé guan yar da vant co rre dors
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Abstract

¡Who no ten du ran de, not use ful! Says a old

prin ci ple ra rá mu ri, eth nic group in ha bi tant in the

Sie rra Ta rahu ma ra, in si de the Sie rra Mot her

Wes tern of the Chihuahua Sta te in Mexi co. With a

na tu ra harsh for the sur vi val, is ac cept the idea

what “for live you have to be re sis tant” and so

sup port the shor ta ge of wa ter and food be cau se of 

the drought, the in ten se cold noc tur ne of win ter or 

the long cross-mon tains. From hun dred of years,

mens and wo mens ra rá mu ri, like the cus tom says

they com pe te run ning du ring the to day and the

night, for ways abrupts, dis tan ces of more of two

hun dred. In this work is des cri bed dif fe rent as pect 

of this sin gu lar race, for to analyse the principals

funtions laik cultural event.

Key words
Race, Ra rá mu ri, Ta rahu ma ra, Cul tu re,

So ciety, Role

Cur sa, Rarà mu ri, Ta rahu ma ra, So cie tat,
Cul tu ra, Fun ció

n Pa ra ules cla u

1 La dona és més ro bus ta que no pas l’ho me.



pro fes sio nals, com va pas sar en 1993 amb 

V. Chu ro, en 1994 amb J. He rre ra, i en

1997 amb Cha ca ri to. 

Hi ha, doncs, pro ves del pas sat i del pre -

sent que acre di ten els rarà mu ri com un po -

ble de co rre dors, els quals pos seei xen una

gran ca pa ci tat de re sistència i du re sa fí si -

ca, de mos tra da i re co ne gu da en l’ac tua li -

tat, i això fa que, lluny de les exa ge ra cions,

la lle gen da es faci hist òria. 

Eti molò gi ca ment la pa rau la “rarà mu ri” sig -

ni fi ca “peu co rre dor” o “co rre dor a peu”

(W. Ben nett, i R. Zing, 1935; A. Ama dor,

1997, p. 17) i és pre ci sa ment la cur sa una 

de les pe cu lia ri tats cul tu rals per la qual són 

co ne guts in ter na cio nal ment. Ens n’o cu pa -

rem a les pàgi nes se güents, en base al tre -

ball de camp rea lit zat du rant els me sos

d’oc tu bre i no vem bre del 2001 en di fe rents 

co mu ni tats de l’Alta Ta rahu ma ra. 

Descripció
de la cursa
raràmuri 

La tra di cio nal cur sa rarà mu ri té dues mo -

da li tats ano me na des: ra ra jí pa ri o cur sa

de bola per als ho mes i ro we ra o cur sa

d’a ri we ta per a la dona. La bola es fa de

l’a rrel d’al zi na, d’ar boç o de tas ca te, té

un dià me tre d’uns 7 o 8 cm i uns 230 gr

de pes. El cèrcol o ari we ta és fet de bran -

cons ve ge tals, amb un dià me tre va ria ble

en tre 5 i 15 cm, i en al gu nes zo nes és fi -

lat do ble. 

D’al tra ban da, d’a cord amb el llen guat ge

uti lit zat pels ma tei xos rarà mu ris, es po den 

dis tin gir bàsi ca ment tres ti pus de cur ses:

grans, mit ja nes i pe ti tes, que te nen com a

cri te ris es sen cials la du ra da i la quan tia de 

les apos tes acu mu la des. Una cur sa gran

s’a cos tu ma a con cer tar amb set ma nes i

fins i tot amb me sos d’an te la ció, té una

du ra da d’en tre 15 i 20 ho res per als ho -

mes i en tre 8 i 15 ho res per a les do nes;

els pri mers co brei xen distàncies d’en -

tre 100 i 200 km i les se go nes en tre 50 i

100 km. Ai xe quen mol ta ex pec ta ció i un

im port d’a pos tes ele vat. La cur sa pe ti ta

s’acos tuma a im pro vi sar o a con cer tar

amb poca an te la ció, és pròpia del joc de

nens i ne nes i tam bé dels adults, din tre

del con text de les tes güi na das (reu nions

per beu re te cuin), es po den re có rrer en tre

2 i 10 km, més o menys i les apos tes no

són gai re ele va des. Pel que fa a les cur ses

mit ja nes, ocu pen un am pli es pec tre, i co -

brei xen distàncies molt va ria bles en tre els

ex trems an te riors. A més a més, cal te nir

en comp te la cur sa “ce ri mo nial” o “com -

me mo ra ti va” rea lit za da amb mo tiu de la

mort d’al gu na per so na; es por ta a ter me

un acte simb òlic en què es re co rren uns

cen te nars de me tres com a ho me nat ge al

di funt o di fun ta. 

Qual se vol èpo ca pot ser tria da per or ga -

nit zar una cur sa, en ca ra que la im men sa

ma jo ria es con cen tren en tre l’es tiu i la

tar dor (de maig a se tem bre), èpo ca en

què no fa tant de fred noc turn i l’am bient

de dia és més hu mit, per què és temps de

plu ges. 

L’eix del sis te ma or ga nit za tiu d’una gran

cur sa és el cho kéa me o or ga nit za dor prin -

ci pal d’aquesta; n’hi po den ha ver dos, un

per cada co rre dor o equip en fron tat. Po den 

ser in dis tin ta ment home o dona i s’encar -

reguen de ges tio nar i ne go ciar tots els ex -

trems de la cur sa, po sant d’acord els co rre -

dors, a més a més de re co llir i ca sar les

apos tes de la gent in te res sa da. 

Pel que fa a la pre pa ra ció i la cura dels

cor redors abans d’una gran cur sa, els rarà -

mu ris no prac ti quen cap ac ti vi tat es pe cial,

la seva for ma fí si ca es basa en l’entre -

nament na tu ral que pro por cio na la vida

dià ria, i pel fet de ca mi nar molt pas tu rant

els ra mats o vi si tant la gent; els nens i jo -

ves es des pla cen so vint co rrent, ju gant

amb la bola o l’ariweta, i serà la se lec ció

na tu ral la que faci de fil tre, per què amb el

temps els mi llors par ti ci pin en les grans

cur ses i la res ta ho faci a les mit ja nes o pe -

ti tes. 

Da vant el rep te d’una gran cur sa, els co rre -

dors o co rre do res han de por tar a ter me,

això sí, un se guit de cu res cor po rals, han

de ser ben ali men tats per les se ves res pec -

ti ves fa mí lies, cho quéa mes o veïns que tin -

guin in ten ció d’apostar per ell o ella, han

d’evitar grans es for ços, no par ti ci par en les

tes güi na das, i des can sar bé uns dies abans 

de la gran cita; l’owirúame o re meier té

cura de les se ves ca mes mit jan çant fre gues 

amb oli o plan tes me di ci nals i els ad mi nis -

trarà te de ce dre. 

Arri bat el dia de la com pe ti ció, el de sen -

vo lu pa ment de la cur sa s’a té a unes re -

gles for ça sim ples. El cir cuit on es co rre

pot ser cir cu lar, en ca ra que més so vint és

li neal, d’a na da i tor na da, so bre un tra jec te 

de 6 a 30 km apro xi ma da ment,2 uti lit -

zant ca mins i via ranys tran si ta bles més o

menys pe dre go sos, que dis co rren per re -

lleus molt va ria bles (al tiplà, ba rranc,

bosc...). Abans de fer el sen yal de sor ti da

cal ha ver acor dat la distància del re co rre -

gut, el nom bre de vol tes, el nom bre de

cor redors per equip3, el nom bre de bo les o 

ari we tas de re can vi per uti lit zar-les en cas

de rup tu ra o pèrdua. Junt a la lí nia de sor -

ti da, que a més a més ser veix de meta i

ocu pa un lloc cen tral en el cir cuit, es

col·loca una fi le ra de pe dre tes que s’a ni -

ran traient d’u na amb una, a me su ra que

es va gin com ple tant vol tes. La in du ment -

ària no té res de par ti cu lar, el ves tit uti lit -

zat és el nor mal de la vida dià ria i aquest

ha can viat al llarg del temps, el que es

man té és el cin tu ró de cuir amb peü lles de 

cér vol pen ja des a ma ne ra de so nall, amb

què co rren al guns ho mes, igual com la

ban da de tela ajus ta da al front que por ten

tant ho mes com do nes. El cal çat uti lit zat

són hua ra ches (sand àlies lleu ge res amb

sola de caut xú lli ga da al peu amb una cor -

retja de cuir). 

L’ho ra nor mal de co men ça ment se si tua en -

tre les 14:00 i les 15:00 h, un cop pas sat el 

mig dia; se surt amb un rit me tran quil, cons -

cients que la pro va no ha fet més que co -

men çar i en ca ra que da molt fins que s’a ca -

bi, al vol tant de les 11:00 o les 12:00 h de

l’en demà. La tècni ca de la cur sa i el llan ça -

ment té com a fi na li tat prin ci pal atu rar-se

com menys mi llor, tot eco no mit zant al

màxim l’e ner gia; per fer-ho, l’ho me, amb la 

ma tei xa inè rcia de la cur sa, col·loca el peu

al cos tat de la bola i la llan ça amb for ça en -

da vant, tot efec tuant una parà bo la de 40 o

50 m, con ti nua co rrent cap al punt on cau i 

re pe teix l’o pe ra ció un cop rere l’al tre fins al

fi nal, pro cu rant que no se sur ti de les vo res
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2 So bre un cir cuit de 6 km es po den acor dar de 20 a 40 vol tes, men tre que so bre un de 30 km se’n po den acor dar de 4 a 8.

3 Les parts o bàndols en fron tats sem pre són dos, però els equips po den es tar com pos tos per un, dos, qua tre o sis co rre dors/co rre do res. En tot cas, el nor mal és que en des ta qui un

per equip, i la res ta faci una tas ca de su port.



del camí, per què com que no es pot aga far

amb les mans, tota sor ti da su po sa una

pèrdua de temps i un es forç ex tra. La dona, 

per la seva ban da, co rre amb una bar ni lla

d’uns 70 o 80 cm de llarg, cor ba da per un

ex trem, amb la qual re cull l’a ri we ta de te -

rra men tre co rre, i la llan ça amb for ça en -

da vant 50 o 60 m, sem pre en el sen tit de

la cur sa, tot evi tant igual ment que sur ti

dels mar ges del camí a se guir. Els co rre -

dors i co rre do res apli quen es tratè gies per

des mo ra lit zar el ri val, tot col·lo cant-se,

per exem ple, al seu da rre re, sen se dei xar

que se se pa ri gai re, es tu diant-ne els mo vi -

ments per pas sar-lo quan arri bi el mo ment

opor tú. 

La cur sa rarà mu ri és una tas ca d’e quip, on

es fa molt im por tant el tre ball en grup per

acon se guir de guan yar, és im pres cin di ble

el su port d’u na sèrie de per so nes que pro -

por cio nin ai gua i ali ment (pi no le)4 als cor -

redors, que els fa cin llum amb tor xes d’o -

co te de nit, que els aju din a re cu pe rar-se

de pos si bles fe ri des o de fa lli ments, que els

en co rat gin, que vi gi lin el com pli ment de les 

nor mes per part de l’al tre equip. Tam bé el

pú blic juga el seu pa per, no so la ment d’a -

pos tant sinó d’a ni ma dor, cri dant we ri ga!

(ràpid!) als seus i se guint-los en al guns

trams del recorregut, vigilant igualment

que tot transcorri netament. 

N’hi ha molts que han fet les apos tes

abans de co men çar la cur sa, però d’al tres

es pe ren una o dues vol tes per veu re com

co rren i ales ho res fer l’a pos ta, sem pre que

hi hagi qui l’ac cep ti; el cho kéa me fa sem -

pre de mediador. 

So vint les grans cur ses con clouen abans

que es co brei xin to tes les vol tes con vin gu -

des, a cau sa de la di ferè ncia en tre els ad -

ver sa ris. Quan un co rre dor s’a do na que no

podrà atra par l’al tre i es veu per dut, opta

per aban do nar i aquí aca ba tot, atès que

per guan yar no sem pre cal creuar la meta

el pri mer, n’hi ha prou amb en que dar al

da vant de l’al tre en cas d’a ban do na ment.

Si gui com vul gui, un cop aca ba da la cur sa,

al fi nal de l’es de ve ni ment els co rre dors

des can sen, s’a li men ten, dor men amb els

seus fa mi liars i afi cio nats; els uns se sen -

ten con tents (els guan ya dors) i d’al tres

des con tents (els per de dors) pel que ha

pas sat, però sen se exa ge ra ció. És nor mal

tam bé que els per de dors jus ti fi quin la

 derrota ad duint mo tius de fe ti lle ria, sen -

tint-se víc ti mes de l’ac ció malè fi ca obra da

per algú,5 fins i tot, en ca sos ex traor di na -

ris, s’a rri ba a in si nuar que la cur sa ha es tat 

tru ca da, en con si de rar-se que el co rre dor

que ha per dut ho ha fet pre me di ta da -

ment per fer guan yar als qui han apos tat

per l’al tre. 

El cho kéa me o cho kéa mes, sen se te nir

res ano tat per es crit, re par teix el con tin gut 

de les apos tes (di ners, es tris, ani mals) en -

tre els guan ya dors. El co rre dor o co rre do ra 

que guan ya, tam bé rep el que li co rres pon

i, a més a més, la gra ti fi ca ció vo lunt ària

(ba ra ta) de les per so nes que de sit gen.

Des prés d’això tot hom tor na als seus llocs

d’o ri gen. 

Funcions
de la cursa 
raràmuri 

La com pe ti ció

es por ti va 

Una pri me ra fun ció es de ri va del sen tit més 

im me diat que té l’ac ció ma tei xa de có rrer.

Per què es co rre? Quin és el re sul tat fi nal

de la cur sa? Què és allò que man té tan ta

ex pec ta ció en el pú blic as sis tent? L’a go nis -

me o com petè ncia és un com po nent bàsic

de l’es truc tu ra i dinà mi ca de la cur sa rarà -

mu ri, ins tal·lat no so la ment en els co rre -

dors sinó també entre els qui els donen

suport. 

La cur sa com por ta una dura com petè ncia

on no hi ha tre va, tots dos ad ver sa ris pre te -

nen de guan yar i arri ba ran fins a l’ex te nua -

ció per acon se guir-ho, però això no vol dir

que per di el com po nent lú dic. Es trac ta

d’u na com pe ti ció dura, sa cri fi ca da, però

tam bé agra da ble, on es pot par lar de di -

ferents graus de di ver sió, igual com de ri va -

li tat. 

La cur sa es de vé un acte di ver tit en la me -

su ra en què es veu acom pan ya da pel llan -

ça ment d’un ob jec te; ha ver de pres tar

aten ció a una bola de fus ta o a un cèrcol

ve ge tal per con duir-los en la di rec ció ade -

qua da, cons ti tueix un en tre te ni ment que

tren ca amb la mo no to nia de la cur sa, do -

tant-la d’un com po nent lú dic que l’om ple

de con tin gut; no tin dria sen tit có rrer sen se

bola, en ca ra que al guns ho fa cin en grans

com pe ti cions per ri va lit zar amb els ‘cha bo -

chis’6 en el seu te rreny, com aquests ho sa -

ben fer. La bola o l’a ri we ta són ele ments

in dis pen sa bles per què la cur sa rarà mu ri si -

gui pen sa da i sen ti da com una activitat

lúdica i divertida, sense la qual mancaria

de valor i interès. 

Una nota dis tin ti va de la com pe ti ció és la

tem perà ncia d’ànims per part dels co rre -

dors, un cop aca ba da la pro va. El que

guan ya es mos tra con tent per ha ver-ho

acon se guit, però no arri ba a és ser exul -

tant, no sal ta d’a le gria i menys en ca ra es

ma ni fes ta arro gant o en va nit, lluny d’això, 

as su meix la seva vict òria amb nor ma li tat,

com a fruit del seu es forç per so nal, del su -

port de la seva gent i de la sort de no ha ver 

tin gut cap con tra temps, el deu re i el de sig

s’han acom plert i es gau deix amb els fa mi -

liars i se gui dors  sen se exa ge ra ció, “so la -

ment s’ha guan yat una cur sa”, una en tre

tan tes, en ca ra que es trac ti de cur ses ex -

cep cio nal ment llar gues. El qui perd, per la 

seva ban da, no hi do narà més im -

portància en els de sa fia ments me nors,

ple na ment lú dics, però tam poc no es mos -

trarà de pri mit si es trac ta d’un gran rep te

en una cur sa ma jor, “sim ple ment s’ha

per dut una cur sa”, que es guan yarà en

una al tra oca sió, no cal do nar-hi més

trans cendència; era pos si ble per dre (com

guan yar) i ha pas sat. 

El carà cter ago nís tic de la cur sa rarà mu ri,

l’en fron ta ment no vio lent que es pro dueix

en tre els ad ver sa ris, cons ti tueix tam bé un

alli be ra ment d’a gres si vi tat. Les ten sions

so cials te nen com a camí de sor ti da les tes -

güi na das; en aquest es ce na ri sor gei xen

con flic tes i es de sen ca de nen so vint ac tes

més o menys vio lents, que tren quen l’as -

sos sec i la pau que do mi na la vida rarà mu -

ri, però a més a més de les tes güi na das, on
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4 Blat de moro mòlt que es dis sol en ai gua.
5 Sen se que mai no hagi es tat de mos trat, s’ex pli quen ca sos en què hom ha col·lo cat os sos de mort en el punt per on pas sa un co rre dor per lle var-li for ces. A ve ga des, la presè ncia

d’u na per so na as sen ya la da com a su ku rúa me (brui xot), que es mos tra par ti da ri d’un bàndol, pot  fer que l’al tre es co men ci  sen tir ven çut.
6 Ter me que sig ni fi ca “bar but” i que és as sig nat a l’ho me blanc i mes tís.



l’a gres si vi tat es fa ex plí ci ta d’u na ma ne ra

vio len ta, les cur ses ser vei xen tam bé per

alli be rar aques ta agres si vi tat, per en ca rri -

lar-la, di ri gir-la i fer que sur ti sen se ne ces -

si tat  que es ma ni fes ti vio len ta ment. Els

co rre dors i co rre do res po den abo car la

ràbia acu mu la da, en cas d’e xis tir, gas tant

ener gia co rrent fins a l’es go ta ment, llan -

çant amb for ça la bola o l’a ri we ta, i la res ta 

ho po den fer acom pan yant els co rre dors en 

una part del tra jec te, eme tent crits d’ànim,

apos tant; si gui com sigui, la cursa s’ofereix 

com una oportunitat per alliberar-se de

tensions, bé corrent o projectant-se  en els

corredors. 

L’a pos ta

econò mi ca 

L’a pos ta for ma part de la cur sa i és un dels

seus grans al·li cients, fins i tot es po dria dir 

que per a molts és el més apre ciat, si fem

cas de les con ver ses man tin gu des amb els

ma tei xos rarà mu ris, que afir ma ven recur -

rentment que, un cop aca ba da la cur sa, tot 

l’in terès s’a bo ca al lloc de les apos tes i no

en vers els ex hausts co rre dors, als quals no

s’hi pres ta gai re aten ció, sim ple ment se’ls

dei xa que es recuperin, sense més  com -

pliments. 

Apos tar a la cur sa no su po sa una for ma de

guan yar-se la vida, no hi ha per so nes que

ba sin la seva sus ten ta ció i la de la seva fa -

mí lia en els be ne fi cis ob tin guts amb les

apos tes, el que sí que com por ta és una for -

ma de tran sac ció econò mi ca, d’ob ten ció

de re cur sos a la qual acu dir, so bre tot si es

comp ta amb un bon co rre dor. La fa mí lia i

fins i tot la co mu ni tat que tin gui un co rre -

dor ràpid pot in ver tir part dels seus re cur -

sos per du pli car-los, en ca ra que no és mai

un va lor se gur al qual afe rrar-se i la pos si -

bi li tat de la pèrdua es tarà sem pre pre sent.

Com que la so cie tat rarà mu ri té una eco no -

mia de sub sistència, domè sti ca, d’au to -

con sum, l’a pos ta en les cur ses per met la

cir cu la ció de béns en es fe res in tra i in ter co -

mu nità ries i fins i tot in terè tni ques; els

béns can vien de pro pie ta ri, unes ve ga des

es guan yen, d’al tres es per den, i en ca ra

que no se sap ben bé si els qui guan yen són 

els més ne ces si tats econò mi ca ment, el sis -

te ma d’a pos tes con tri bueix a la re dis tri bu -

ció de la ri que sa en la co mu ni tat o en la re -

gió. N’hi ha que man te nen que els mi llors

co rre dors per tan yen a les zo nes més de pri -

mi des, cosa que pos si bi li ta que a tra vés

seu la co mu ni tat es re cu pe ri de la pe nú ria

econò mi ca i ob tin gui una en tra da d’ex ce -

dents (di ners, roba, flas sa des, ani mals...)

que pro ve nen d’al tres àrees amb més

recursos. 

La fun ció econò mi ca que es de ri va de les

cur ses mit jan çant les apos tes afe geix al pa -

tró de sub sistència un cert carà cter de mer -

cat in ci pient, en cons ti tuir un re fe rent en la 

so cie tat rarà mu ri per in ver tir re cur sos ma -

te rials, que en el pit jor dels ca sos es po den

per dre o, en el mi llor, du pli car-ne el va lor.

El lloc d’a pos tes es con ver teix en un es pai

de tran sac cions, on es po sen en joc béns

d’ús i con sum, una bor sa de va lors on els

béns es men tats s’a rris quen davant l’alter -

nativa del doble o res. 

D’al tra ban da, la gran ano ma lia que de ve -

ga des es dei xa sen tir a la cur sa i que per -

ver teix la con fian ça que hi di po si ten els

par ti ci pants, s’es de vé pre ci sa ment a cau -

sa de l’a pos ta. L’a pos ta és el mo tiu pel

qual al guns co rre dors es dei xen sub or -

nar, per den pre me di ta da ment una cur sa

per be ne fi ciar-se’n econò mi ca ment, igual

com els qui els in duei xen a fer-ho, els

quals són, amb di ferè ncia, els més be ne fi -

ciats. És l’a pos ta la que in cre men ta el va -

lor es por tiu, econò mic i so cial de la cur sa,

la que fa que ad qui rei xi un ma jor in terès i,

al ho ra, la que con tri bueix a per ver tir-la en

al guns ca sos, quan a cau sa d’a que lla es

fan tram pes. 

Cal no per dre de vis ta, tot i amb això, que

els ma tei xos co rre dors són tam bé apos ta -

dors, per la qual cosa guan yar o per dre la

cur sa de què són pro ta go nis tes im pli ca

tam bé guan yar o per dre l’a pos ta; això

apor ta un va lor afe git a la com petè ncia fí si -

ca, un va lor econò mic a tra vés del qual es

po den be ne fi ciar o per ju di car, i cal es tar

mo ti vats per ren dir al màxim que per me tin

les for ces; l’a pos ta econò mi ca de la qual

par ti ci pen els ma tei xos co rre dors, cons ti -

tueix d’a ques ta for ma un in cen tiu im por -

tant per man te nir l’ànim d’a quests, ja que

a més a més del pres ti gi com a co rre dor

s’hi ju guen béns ma te rials, i una pro va de

cre di bi li tat per a la res ta del pú blic, car se

su po sa que cada bàndol farà tant com si -

gui pos si ble per guan yar, en comprovar-se

que els corredors o corredores han apostat

importants béns en favor propi. 

La tro ba da so cial

i el su port ideolò gic 

Amb un pa tró d’as sen ta ment tan dis pers,

la vida rarà mu ri dis co rre de ma ne ra for ça

iso la da, la co mu ni ca ció in ter fa mi liar és

es cas sa i en al guns ran xos po den trans -

córrer set ma nes sen ce res sen se que s’ha gi 

es ta blert cap re la ció que vagi més enllà

del grup domè stic. Da vant d’a quest pa no -

ra ma, les cur ses de bola i ari we ta pro pi -

cien el re tro ba ment i la in te gra ció so cial, i

es de ve nen un temps per com par tir ex pe -

rièn cies, per in ter can viar im pres sions i

sor tir de la monò to na vida in de pen dent.

Són molts els tes ti mo nis rarà mu ris que

des ta quen el va lor so cial de la cur sa per

da munt de tot; el més im por tant no és

guan yar sinó tro bar-se per man te nir la co -

mu ni ca ció, com es desprèn del se güent

re lat rarà mu ri: 

“L’a pos ta no hi té gran cosa a veu re, s’a pos -

ta més aviat per acon se guir al gu na cosa,

per as so lir al gu na cosa, però en el fons l’es -

pe rit és més el de la com petè ncia, de te nir

ri va li tat amb al tres po bles i man te nir la co -

mu ni ca ció, per què so vint fa temps que no

es veuen i és a les cur ses on es tor nen a

veu re i apro fi ten per xe rrar, i allà ma teix es

con cer ten no ves cur ses, ales ho res l’ob jec -

tiu d’això és man te nir la co mu ni ca ció con -

tí nua amb al tres po bles...” (Entre vis ta a

J. M. P.). 

El com po nent so cia lit zant de la cur sa

no cal cir cums criu re’l, tan ma teix, al mo -

ment en què aques ta es fa efec ti va, a les

24 o 48 ho res en què tots es reu nei xen en 

l’in dret de tro ba da per què es rea lit zi. Tot

i que les cur ses pe ti tes, mol tes ve ga des

im pro vi sa des, ocu pen en ge ne ral poc

temps d’in te rac ció, el fet que es rea lit zin

més so vint fa que aquests mo ments si -

guin més nom bro sos; les grans cur ses

com por ten un pro cés or ga nit za tiu molt

ela bo rat, on ca das cú in te rac cio na amb

els al tres des del seu rol res pec tiu. Els

cho kéa mes de tots dos bàndols es vi si ten

per anar con cre tant di ver sos ex trems de

la cur sa, al ho ra que la pro mouen i in ci ten 

a la gent per què faci apos tes; els co rre -

dors re ben to tes les aten cions dels seus

par ti da ris, de la seva fa mí lia, de l’owi -

rúame, del cho kéa me, i és cons cient del

com pro mís que ad qui reix amb ells per tal 

de fer tot el que si gui pos si ble per gua -
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nyar i així mi llo rar una mica la si tua ció

econò mi ca de la seva gent; els se gui dors

de tots dos bàndols dis po sen d’u nes

quan tes set ma nes per con ver sar so bre la

cur sa; aques ta és un mo tiu im por tant per

co mu ni car-se i ocu par el temps. Els uns i

els al tres ocu pen po si cions di ver ses da -

vant l’es de ve ni ment anun ciat i exer cei -

xen tan bé com po den els seus pa pers,

amb un ele vat con tin gut so cia lit zant. 

La cur sa es pre sen ta així com un es de ve ni -

ment so cial, que pro pi cia el gau di col·lec -

tiu en pos seir un clar com po nent re crea tiu i 

no so la ment com pe ti tiu, ca paç d’a treu re

l’a ten ció de no ves per so nes, que fins i tot

han rea lit zat re co rre guts d’uns quants dies

per acu dir a la cita; ul tra això, re pre sen ta

un es de ve ni ment ca rre gat d’es tí muls, que

no so la ment re flec teix al gun dels va lors

més im por tants del grup sinó que a més a

més els re pro dueix; amb la cur sa hom re -

cor da que cal ser hàbil, in tel·li gent, so li da ri 

i molt resistent per aconseguir els objectius 

que es persegueixen. 

Però a la cur sa no s’a pre cia no més la re -

crea ció de la iden ti tat ètni ca, en re pro -

duir-se una con duc ta tra di cio nal que vin -

cu la el grup i li dóna sen tit de per ti nen ça;

el fet de com par tir una ma ne ra pe cu liar de 

re la cio nar-se amb la cur sa pe des tre és

una ma ni fes ta ció més per mar car la di -

ferè ncia en tre el “no sal tres” i “els al tres”:

no sal tres co rrem amb bola o ari we ta, els

al tres co rren sen se; però cal no per dre de

vis ta que es trac ta d’u na cur sa on s’en -

fron ten dos co rre dors/es o dos bàndols,

els rarà mu ri han de de can tar-se per un

dels dos i aquest és un exer ci ci que su po -

sa una ads crip ció di fe ren cial. En aquest

sen tit, ens con ta ven que en ca ra que és

nor mal apos tar pel co rre dor o co rre do ra

que es con si de ri mi llor pre pa rat, in de pen -

dent ment de la sim pa tia que cau si o de

l’a fi ni tat que es tin gui amb ell o ella, es

dóna tam bé el cas d’a pos tar in con di cio -

nal ment per aquell amb qui es man té més

pro xi mi tat, per aquell que ens és pa rent o

veí, que per tany al ma teix po blat, en ca ra

que tam bé cal veu re-hi unes ga ran ties mí -

ni mes per què acon se guei xi guan yar.

Aques ta se go na cir cumstància s’a cos tu -

ma a do nar més quan s’en fron ten co rre -

dors de po blats molt dis tants, i això fa que 

el pú blic as sis tent apos ti pel qui o els qui

re pre sen ten el pro pi lloc de pro cedè ncia:

en cas d’en fron tar-se co rre dors de Cho gui -

ta i Pa na la chi, els re si dents de Cho gui ta

ten di ran a apos tar pel seu co rre dor, men -

tre que els de Pa na la chi ho fa ran pel seu,

sen se que es for ci nin gú a fer-ho.

Din tre de la fun ció ideolò gi ca sub stan ti va -

da en el pa per iden ti ta ri de la cur sa rarà -

mu ri, es pot in clou re tam bé el su port a les

creen ces re li gio ses, que es re fer men amb

la par ti ci pa ció en les cur ses. Per có rrer bé

cal tro bar-se a gust amb un ma teix, no més 

així es pot con fiar en la vict òria, l’àni ma o

les àni mes han de ser-hi pre sents i en

pau, qual se vol re mor di ment o mala cons -

cièn cia pot ser cau sa d’a fe bli ment i de la

pèrdua de la cur sa. Se gons Don Bur gess:

“els rarà mu ri no se pa ren res de la seva

 dimensió re li gio sa” i com ana va dient:

“m’han par lat que quan co rren ho fan per

a Déu” (Entre vis ta a Don Bur gess). Els

mo tius es pi ri tuals per par ti ci par en una

cur sa no dei xen de ser pre sents en al guns, 

com ens deia un rarà mu ri de Re jo go chi:

“Un hi par ti ci pa per què Déu ens doni

més vida per allò que està fent, no per

guan yar di ners, un hi posa ga nes per la

vida d’al tres per so nes tam bé, per què Déu 

es ti gui con tent al nos tre cos tat” (Entre -

vis ta a M. Ch.). 

A més a més d’això, en les cur ses so vint

es fa pre sent la creen ça en l’e xistència de 

for ces so bre na tu rals po de ro ses, que po -

den ma ne gar o ope rar a fa vor o en con tra

d’al tres per so nes; la creen ça en el bé rea -

lit zat per l’owi rúa me (re meier) amb l’a pli -

ca ció de re meis me di ci nals, i en el mal

cau sat pel su ku rúa me (brui xot) que su -

po sa da ment ha rea lit zat al gun ma le fi ci,

són molt pre sents, igual com el res pec te i 

fins i tot el te mor que hom té en vers

aques tes per so nes, que acos tu men a ser

so lità ries i atí pi ques. Es pro cu ra man te -

nir amb elles un trac te cor dial, però no

ex ces siu, per si de cas; d’a ques ta for ma

la cur sa posa a pro va aques tes creen ces i

l’ad he sió que s’hi té. 

Un as pec te im por tant a des ta car aquí és

el pa per que juga la cur sa com a vehi cle

d’a cos ta ment de la so cie tat mes tis sa a la

rarà mu ri. La Sie rra Ta rahu ma ra ha ex pe -

ri men tat una for ta co lo nit za ció mes tis sa,

tan ma teix, en ca ra que la so cie tat mes tis -

sa ocu pi en aquest cas la po si ció do mi -

nant, s’hi po den apre ciar adap ta cions

d’al gu nes for mes de con duc ta rarà mu ri;

no són po ques les per so nes que se sen ten 

per sua di des per la ma ne ra d’és ser i es tar

rarà mu ri i n’a dop ten al guns cap te ni -

ments, tot in te grant-los en el seu pro pi

es til de vida, així en tren en un pro cés que

po dríem ano me nar com a “ra ra mu rit za -

ció del mes tís”. La cur sa cons ti tueix una

d’a ques tes pràcti ques que aca pa ren l’in -

terès del mes tís, que s’hi acos ta no so la -

ment per apos tar-hi, sinó per gau dir-ne i

apre ciar-ne els va lors. 

En po ques pa rau les, sen se que cons cient -

ment ho pre ten guin, els rarà mu ris es

man te nen en la con vic ció que “cal re sis tir

per viu re”, i re flec tei xen en la cur sa, amb

tot el seu em bol call, una bona part del seu 

és ser, atès que no es trac ta no més d’u na

tècni ca cor po ral de des pla ça ment sinó

d’un fet so cial i un sím bol de re sistència

en sen tit am pli. Ente sa així, des d’u na vi -

sió romà nti ca de la cul tu ra, en el cas rarà -

mu ri po dríem afir mar que: per viu re cal

có rrer!
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Desenvolupament evolutiu
i paràmetres determinants
del patró motor de marxa humana 

§M.ª LUISA RIVADENEYRA
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Fa cul tat de Cièn cies de l’Espor t.
Uni ver si tat d’Extre ma du ra

Re sum 
Com que el de sen vo lu pa ment de la mar xa 

hu ma na és un ob jec te d’estudi pri vi le giat

en l’àmbit de la mo tri ci tat, s’ha rea lit zat

una re vi sió de les pu bli ca cions al vol -

tant del seu de sen vo lu pa ment i l’estudi

dels parà me tres que el de fi nei xen. 

El grup d’in ves ti ga cions més nom brós el

cons ti tuei xen ar ti cles que des criuen la

con duc ta o evo lu ció d’al guns dels parà -

me tres que de fi nei xen aquest pa tró. A

més a més, tro bem di ver sos es tu dis que

re la cio nen la mar xa amb al tres ha bi li tats

de l’és ser humà o que es tu dien con di -

cions par ti cu lars o va riants en què es pot

de sen vo lu par aquest pa tró. Tam bé tro -

bem di ver ses pro pos tes de pro to cols per a 

l’a va lua ció del pa tró o d’al gun dels seus

parà me tres, així com ava lua cions de pro -

ce di ments ja exis tents. 

Introducció 
Des dels ini cis del se gle XX, es va de fi nir

la con se cu ció de la mar xa bí pe da in de -

pen dent com a la fase més es pec ta cu lar i 

pro ba ble ment més im por tant del de sen -

vo lu pa ment mo tor (Shir ley, 1931). A

ho res d’a ra po dem afir mar, sen se por a

ser exa ge rats, que abans d’a ques ta con -

se cu ció el nen tro ba se rio sa ment li mi tat

l’ac cés al medi, amb el seu con se qüent

po ten cial com a ex pe rièn cia mo to ra i per

al de sen vo lu pa ment en ge ne ral (Wick -

strom, 1983). 

Par tint de la gran im portància que pren

aques ta ad qui si ció en el de sen vo lu pa -

ment mo tor del sub jec te en ge ne ral, i de

les con se qüèn cies que se’n de ri ven, el de -

sen vo lu pa ment de la mar xa hu ma na està

sent re cent ment ob jec te d’es tu di pri vi le -

giat en l’àmbit de la con duc ta mo to ra

(Viei ra i Bet ten court, 1995). Hem rea lit -

zat una re vi sió en te mes de mo tri ci tat o

edu ca ció, amb l’ob jec tiu de cons ta tar

qui na im portància real se li dóna a l’as -

sump te i quins són els as pec tes que hi re -

ben més aten ció. 

Desenvolupament evolutiu
i descripció de paràmetres
determinants 

Des de co men ça ment del se gle XX s’ha

es tat cons cient de la im portància de co -

nèixer i ava luar els can vis que es van pro -

duint, al llarg del de sen vo lu pa ment, en la

ma ni fes ta ció de di ver ses ha bi li tats mo to -

res, en tre les quals des ta ca la mar xa;

exis tei xen múl ti ples ins tru ments que des -

criuen di fe rents eta pes per les quals tots

els nens han de pas sar, fins ma ni fes tar el

que des d’aleshores en te nem com un

“pa tró ma dur de mo vi ment” (Wickstrom,

1983), i que no és al tra cosa que un gest

mo tor efi caç per al propò sit amb què

aquest és pro duït. 

Així, al llarg de tot el se gle, com a con se -

qüèn cia de les nom bro ses in ves ti ga cions

que aquest cen tre d’in terès ha sus ci tat,

s’han anat en ri quint les des crip cions d’a -

ques tes eta pes i, al ho ra, tam bé s’ha anat

en gros sint tot un con junt d’ins tru ments

d’a va lua ció del de sen vo lu pa ment d’a -

quest pa tró, car re sul ta im pres cin di ble si

vo lem fo na men tar un tre ball in di vi dua lit -

zat (Bur ton i Mi ller, 1998). 

Entre tots els ins tru ments d’a va lua ció

que s’han anat dis sen yant po dríem di fe -

ren ciar dues lí nies fo na men tals: en pri -

mer lloc, amb el propò sit de me su rar

d’u na ma ne ra ob jec ti va i ope ra ti va l’e -

vo lu ció d’a quest pa tró, s’han anat dis -

sen yant una sèrie d’ins tru ments que,

ba sats en parà me tres fo na men tal ment

bio mecà nics, des criuen amb pre ci sió

els can vis que es van pro duint al llarg

del de sen vo lu pa ment (Oka mo to, 1973; 

Sut her land et al., 1988). Els ins tru -

ments que en gros sei xen aquest grup

comp ten amb tants avan tat ges des del

punt de vis ta de la fia bi li tat de les se ves

me su res que, sem pre que si gui pos si -

ble, se’n re co ma na la uti lit za ció. 

Dis sor ta da ment, el seu prin ci pal in con -

ve nient so vint és tan de ter mi nant din tre 

de l’àmbit edu ca tiu, que en aques ta

àrea aquests ins tru ments són molt

menys uti lit zats que no pas els del se -

gon grup. L’in con ve nient es men tat ra di -

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

25

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (25-31)75apunts

Abstract

The aim of this pa per is to show the

re searchs about hu man gait´s de ve lop ment

and its main pa ra me ters.

The ma yo rity of pa pers des cri be the evo lu tion 

of the main pa ra me ters that de fi ne this

pat tern. Also, we have foun ded some pa pers

about the re la tion bet ween hu man gait and

ot her hu man ha bi li ties or spe cial con di tions

du ring gait. We can find some pro to cols to

eva lua te the gait pat tern or its pa ra me ters,

and eva lua tions of some other protocols too.

Key words

Hu man gait, Mo tor de ve lop ment, Eva lua tion,

Mo tor control

Mar xa hu ma na, De sen vo lu pa ment mo tor,
Ava lua ció, Con trol mo tor 

n Pa raules cla u



ca en la ne ces si tat d’un ins tru men tal

so vint tan car i so fis ti cat que no re sul ta

as se qui ble per a molts cen tres on és ne -

ces sa ri cons ta tar el de sen vo lu pa ment

de la mar xa dels nens. 

El se gon grup d’ins tru ments d’a va lua ció

del de sen vo lu pa ment de la mar xa està

for mat per aquells que, des prés de des -

criu re de ta lla da ment les eta pes en l’e vo -

lu ció del pa tró, fa ci li ten un pro to col més

o menys sen zill i una eina que fa ci li ti

l’ob ser va ció sis temà ti ca, de tal ma ne ra

que a par tir de la in for ma ció es men ta da

se si tuï l’in di vi du en qües tió en una eta -

pa o una al tra del de sen vo lu pa ment de la 

mar xa. El fet que si guin molt més as se -

qui bles fa que s’u ti lit zin amb més fre -

qüèn cia als cen tres edu ca tius, da vant

d’un ma jor nom bre dels pri mers en cen -

tres que comp ten amb més re cur sos.

Sal vant al gu nes ex cep cions des ti na des a 

l’àmbit edu ca tiu al nos tre pro pi país

(Fer nán dez, Gar do qui i Sán chez, 1999), 

els tre balls re co llits s’en qua dren en el

pri mer grup d’ins tru ments d’a va lua ció

des crit. 

En ge ne ral, el ma jor pes pel que fa al

nom bre d’in ves ti ga cions al vol tant de la

mar xa, és el que co rres pon a tre balls

que des criuen les eta pes evo lu ti ves fins

a acon se guir el pa tró ma dur, o el com -

por ta ment de de ter mi nats parà me -

tres en al gu na o en di ver ses d’a ques tes

 etapes. 

Viei ra i Bet ten court (1995), mit jan çant

ins tru ments d’avaluació dels dos grups

des crits, re vi sen de ma ne ra molt com ple -

ta el de sen vo lu pa ment del pa tró de mar -

xa, des criuen pri mer les for mes rudimen -

tàries de des pla ça ment que pre ce dei xen

el pa tró es men tat i les il·lus tren amb in -

ves ti ga cions res pec te d’aquest tema rea -

lit za des a par tir del 1931. Indi quen que

el de sen vo lu pa ment de la mar xa se gueix

les pau tes ja des cri tes des d’aquests pri -

mers es tu dis: con trol del cap, sos te nir el

cos ai xe cat pron so bre els dos bra ços, gi -

rar-se en po si ció aja guts, as seu re’s, ar -

ros segar-se, qua dripè dia, mar xa as sis ti -

da, i fi nal ment, mar xa autò no ma. 

Con ti nuen amb el re flex de mar xa, tam bé

pro li xa ment il·lus trat amb da des de nom -

bro ses in ves ti ga cions de sen vo lu pa des

en tre els anys 1964 i 1991. Aquest re -

flex, que con sis teix en la fle xió al ter na ti va

de les ca mes del bebè –com si ca mi nés–

quan és aga fat per les axil·les i hom li

posa els peus en con tac te amb una su per -

fí cie sòli da, es tro ba pre sent en els pri -

mers me sos des prés del nai xe ment, de sa -

pa reix en tre els 2 i els 8 me sos i tor na a

ser pre sent cap al fi nal del pri mer any

(Ro sen baum, 1991). Exis tei xen tre balls

que es tu dien di ver sos as pec tes que re la -

cio nen el re flex au tomà tic amb l’as so li -

ment del com por ta ment vo lun ta ri de la

mar xa (The len, 1983; Ze la zo, 1983).

Enca ra que fi nal ment al guns d’a quests

in ves ti ga dors, jun ta ment amb al tres

(The len et al., 1984; Mc. Don nell i Cor -

kum, 1991), aca ben po sant en dub te que 

hi hagi una re la ció fun cio nal en tre el re -

flex de mar xa i el de sen vo lu pa ment de la

mar xa autò no ma vo lunt ària. 

En una al tra sèrie de tre balls, s’intenta de

de fi nir els re qui sits ne ces sa ris per a

l’aparició de la mar xa autò no ma, i en ca ra

que les in ves ti ga cions re vi sa des es re par -

tei xen al llarg de tot el se gle (en tre 1932 i

1992), to tes coin ci dei xen a fer re ferè ncia

a qües tions com ara l’equilibri o el con trol 

cor po ral, per la qual cosa po dríem as su -

mir que efec ti va ment aquests re qui sits

són im pres cin di bles per as so lir el pa tró

ma dur de la mar xa. 

Aplicacions
relacionades
amb la salut 

Un dels blocs que més des ta ca en tre els

es tu dio sos de la mar xa, és el que es po -

dria en qua drar com a apli ca cions per a la

sa lut i la reha bi li ta ció. En aquest grup tro -

bem di ver sos es tu dis de l’Institut Bio -

mecà nic de Valè ncia, que de sen vo lu pa

tec no lo gia en aquest sen tit. 

El 1998, aquest Insti tut, amb l’ob jec te

d’ob te nir les da des ne cess àries per al dis -

seny de cal çat, va rea lit zar un se guit d’as -

saigs d’a va lua ció bio mecà ni ca i fun cio nal 

de la mar xa in fan til (Sec ció de Cal çat de

l’Insti tut Bio mecà nic de Valè ncia i Cal -

çats Fal, 1998). A par tir d’a quests tre -

balls, aquest Insti tut in for ma de l’ela bo -

ració i di fu sió de qua derns-guia per

 assessorar els ve ne dors de cal çat so bre

les con di cions de sa lut-mecà ni ca de di fe -

rents ti pus de cal çat (Gil Mora, 1999). A

més a més, aquest Insti tut tam bé in ves ti -

ga la mar xa en la lí nia de sa lut-reha bi li ta -

ció (Po ve da Pont, 1999). 

Altres in ves ti ga dors abor den con di cions

par ti cu lars de la mar xa, com en el cas de

Que sa da et al. (2000), que ana lit zen els

efec tes bio mecà nics i me tabò lics en fun -

ció de com es va riï el pes d’una mot xi lla

que ca rre ga un sub jec te en una mar xa si -

mu la da. Les se ves con clu sions po den ser

útils per pre ve nir la fa ti ga du rant el tre ball 

pro lon gat; a més a més, pot te nir apli ca -

ció di rec ta pel que fa a re co ma na cions hi -

giè ni ques al vol tant del pes de les mot xi -

lles es co lars. 

Tam bé hi ha es tu dis d’altres con di cions

par ti cu lars que po den apar èi xer du rant la

mar xa, com la ca pa ci tat per re cu pe rar-se

des prés d’una re llis ca da (Brady et al.,

2000). 

Locomoció
i estructuració
espacial 

Re la cio nant la lo co mo ció in fan til amb al -

tres àrees i la seva evo lu ció, tro bem di ver -

sos tre balls que es re fe rei xen al de sen vo lu -

pa ment de les re la cions es pa cials en el

nen. Yan i Tho mas (1998) es tu dien i con -

fir men l’e fec te de la pràcti ca en els com -

por ta ments d’ex plo ra ció i es truc tu ra ció es -

pa cial en l’in fant d’en tre 4 me sos i 3 anys. 

Fa rrell i Thom son (1999), de la seva ban -

da, in ves ti guen el con trol dels des pla ça -

ments sen se vi sió, i con clouen, des prés

del plan te ja ment de dues si tua cions ex -

pe ri men tals si mi lars, que els sub jec tes no 

si tuen el cos en l’espai res pec te a una re -

pre sen ta ció abs trac ta de la distància a

 recórrer, sinó res pec te a una re pre sen ta -

ció de la seva po si ció re la ti va din tre del

con text de la tas ca a rea lit zar; amb això,

en ca ra pre nen més im portància les ac ti vi -

tats mo to res da vant de les es tric ta ment

cog ni ti ves, per afa vo rir el de sen vo lu pa -

ment de les ha bi li tats es pa cials. 

En la ma tei xa lí nia d’estudi del con trol

dels des pla ça ments sen se vi sió, Da nion

et al. (2000) van tro bar que fins i tot per
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a tas ques mo to res sen zi lles el ren di ment

em pit jo ra en absència de vi sió. 

En la ma tei xa lí nia, Cas tro (1993) va in -

ten tar de de ter mi nar “si el de sen vo lu pa -

ment de la lo co mo ció es tro ba en re la ció

amb al tres àrees ma du ra ti ves no lo co mo -

trius”. Per fer-ho, va com pa rar el de sen -

vo lu pa ment de di ver sos pa trons amb la

coor di na ció vi so mo to ra, en 103 nens i

ne nes d’entre 4, 6 i 6,8 anys, i va con -

clou re que, efec ti va ment, hi ha co rre la ció 

en tre l’índex de lo co mo ció i de coor di na -

ció vi so mo to ra, i que fins als 6 anys, les

ne nes ma du ren en els seus pa trons lo co -

mo tors més de pres sa que no pas els

nens. 

Paràmetres
temporals 

Viei ra i Bet ten court (1995) re cu llen di -

ver ses in ves ti ga cions al vol tant de di fe -

rents parà me tres de la mar xa hu ma na, i

rea lit zen com pa ra cions dels seus va lors

en mo ments evo lu tius dis tints. Els parà -

me tres a què es re fe rei xen són tem po -

rals; con cre ta ment, cadè ncia (Tau la 1),

lon gi tud del pas (Tau la 2) i ve lo ci tat

(Tau la 3). 

De fi nei xen cadè ncia com el nom bre de

pas ses per uni tat de temps, ex pres sa da

en pas ses per mi nut (p/min); lon gi tud del

pas com la distància ho rit zon tal re co rre -

gu da al llarg del pla de pro gres sió du rant

una pas sa, és a dir, la distància re co rre -

gu da des del mo ment en què un peu pren

con tac te amb el te rra fins que el ma teix

peu tor na a po sar-s’hi en con tac te, ex -

pres sa da en me tres (m), i ve lo ci tat, com

la ve lo ci tat ho rit zon tal mit ja na del cos,

tot al llarg del pla de pro gres sió d’un o

més ci cles de pas ses i ex pres sa da en me -

tres per se gon (m/s) o me tres per mi nut

(m/min) (Win ter, 1991). 

Re pro duïm tres de les se ves tau les re sum

que re cu llen les in ves ti ga cions re vi sa des.

(Tau les 1, 2 i 3) 

Po dem ve ri fi car que els va lors de

cadèn cia van bai xant amb l’e dat, cla ra -

ment i de for ma més ac ce le ra da en els

tres pri mers anys, i de ma ne ra més gra -

dual, fins i tot pre sen tant lleus alts i

bai xos, al fi nal de la in fan te sa, en els

va lors mit jans (ve geu 5, 6, 7 i 8 anys),

fins arri bar als va lors més bai xos en l’e -

dat adul ta. 

De tota ma ne ra, els va lors mit jans no més

ser vei xen com a orien ta ció ge ne ral de

l’evolució del parà me tre, per què dins dels 

es tu dis de cada in ves ti ga dor, amb prou

fei nes hi ha alts i bai xos sig ni fi ca tius, i la

tendència és sem pre de crei xent. 

La cadè ncia, ales ho res, es re la cio na ne -

ga ti va ment amb l’edat, i al ho ra amb

l’aug ment de les mi des an tro pomè tri -

ques, nor mal ment: al ça da, pes, cir cum -
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AUTOR

EDAT CRONOLÒGICA I CADÈNCIA (PASSES/MINUT)

1 ANY 2 ANYS 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS 6 ANYS 7 ANYS 8 ANYS 9 ANYS > 18 ANYS

Mu rray et al. (1966) 113,0

Espens cha de et Eckert (1969) 170,0 140-145

Sut her land et al. (1980) 177,0 144,0

Rose Ja cobs (1983) 144,0 126,0

He nessy, Di xon et Shel don (1984) 160,8 156,6 135,6 214,8 112,2

Plas, Biel et Blanc (1984) 175,0 100-110

Fe rran dez et Pail hous (1986) 146,1 141,7 122,6

Win ter (1991) 105,3

Holt, Jeng et Fet ters (1991) 122,0 112,0

Bril et Bre nié re (1992) 177,0 140,4

Brown et Par ker (1992) 151,0 136,0 138,0

Whi te et Lage (1993) 117,0

Clark et Phi lips (1993) 180,0 156,0 120,0

Mitjana dels va lo rs per cada edat 174,0 166,6 140,0 214,8 129,6 141,0 140,0 141,7 122,0 117,2

To tal de treballs a cada edat 5 3 3 1 3 2 2 1 1 8

n TAULA 1.
Rit me de mar xa: va lors de re ferè ncia en es tu dis amb nens i adults (adap ta t de Viei ra i Bet ten court, 1995).
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EDAT CRONOLÒGICA I LONGITUD DEL PAS (m)

AUTOR 1 ANY 2 ANYS 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS 6 ANYS 7 ANYS 8 ANYS > 18 ANYS

Mu rray et al. (1966) 1,56

Scrut ton (1977) 0,50 0,56 0,66 0,72

Sut her land (1980) 0,44 0,96

Hen nessy, Di xon et Shel don (1984) 0,48 0,52 0,59 0,60 0,78 1,56

Fe rran dez et Pail hous (1986) 1,03 1,18 1,61

Win ter (1991) 1,51

Bril et Bre nié re (1992) 0,50 0,68

Brown et Par ker (1992) 0,89 0,99 0,95

Whi te et Lage (1993) 1,43

Clark et Phi lips (1993) 0,49 0,51 1,50

Mit ja na dels va lors per cada edat 0,48 0,53 0,64 0,66 0,83 1,01 0,95 1,18 1,52

To tal de tre balls a cada edat 5 3 3 2 2 2 2 1 6

n TAULA 2.
Lon gi tud del pas en nens i adults (adap ta t de Viei ra i Bet ten court, 1995).

EDAT CRONOLÒGICA I VELOCITAT (m/s)

AUTOR 1 ANY 2 ANYS 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS 6 ANYS 7 ANYS 8 ANYS > 18 ANYS

Mu rray (1966) 1,51

Hen nessy, Di xon et Shel don (1984) 0,55 0,70 0,64 0,62 0,74 1,56

Fe rran dez et Pail hous (1986) 1,25 1,39 1,64

Win ter (1991) 1,31

Bril et Bre nié re (1992) 0,77 0,70

Brown et Par ker (1992) 1,12 1,13 1,10

Whi te et Lage (1993) 1,39

Clark et Phi lips (1993) 0,70 0,75 1,45

Mit ja na dels va lors per cada edat 0,67 0,73 0,68 0,62 0,93 1,19 1,10 1,39 1,41

To tal de tre balls a cada edat 3 2 2 1 2 2 1 1 6

n TAULA 3.
Ve lo ci tat de mar xa en nens i adul ts (adap ta t de Viei ra i Bet ten court, 1995).



ferè ncia del cap i lon gi tud de les ca mes

(He nessy, Di xon i Shel don, 1984). 

Se gons la tau la, i en un pri mer mo ment,

po dria sem blar que l’edat adul ta ha es tat

la que més ha in te res sat pel que fa a

cadè ncia de mar xa, ja que és el pe río de

con si de rat en el ma jor nom bre d’estudis.

En can vi, si ens hi fi xem una mica, po -

drem com pro var que so la ment dues de

les in ves ti ga cions re flec ti des se cen tren

ex clu si va ment en l’edat adul ta (Mu rray et 

al., 1966 i Whi te i Lage, 1993); la res ta

por ta a ter me una com pa ra ció en tre l’edat 

adul ta i al gu na o di ver ses eta pes de la

infància. 

Ales ho res, són les pri me res edats les que

més han in te res sat a l’hora d’estudiar els

can vis que es van pro duint en la cadè ncia 

de la mar xa hu ma na; con cre ta ment, el

pri mer any és el que ha sus ci tat més tre -

balls. Pro ba ble ment això si gui de gut al fet 

que és pre ci sa ment al vol tant d’aquesta

edat quan s’aconsegueix per pri me ra ve -

ga da la mar xa in de pen dent. 

Tan ma teix, dis po sem de mol tes més da -

des de l’edat adul ta en tots els parà me -

tres tem po rals, car és ha bi tual d’utilitzar

un grup d’a dults, com a grup con trol atès

que se su po sa que té els va lors que co -

rres po nen al pa tró ma dur dels parà me -

tres a me su rar.

Que da clar que la lon gi tud de la pas sa es

re la cio na ne ga ti va ment amb la cadè ncia;

aque lla s’incrementa amb l’edat, a la in -

ver sa que la cadè ncia, això es tro ba re -

lacionat amb l’increment de les mi des

 antropomètriques, es pe cial ment amb la

lon gi tud dels mem bres in fe riors i l’alçada

to tal del sub jec te (He nessy, Di xon i Shel -

don, 1984). 

Enca ra que si gui evi dent que la ve lo ci tat

ab so lu ta dels nens és in fe rior a la dels

adults, al gu nes in ves ti ga cions (He nessy,

Di xon i Shel don, 1984) afir men que en

els pri mers 5 anys de mar xa autò no ma

no exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en

la ve lo ci tat. Per als nens més pe tits, la

cadè ncia i la lon gi tud del pas po den pre -

dir de la ma tei xa for ma la ve lo ci tat; tan -

ma teix, en edats pos te riors la lon gi tud del 

pas és un mi llor pre dic tor de la ve lo ci tat.

En els adults, tro ben una re la ció fixa en tre 

la lon gi tud de la pas sa i la cadè ncia, i to -

tes dues aug men ten amb la ve lo ci tat.

Aques ta re la ció, tan ma teix, no es dóna en 

els nens, que pre sen ten di fe rents com bi -

na cions en tre cadè ncia, lon gi tud de la

pas sa i ve lo ci tat. 

Se gons aquests au tors, les pro por cions

cor po rals i la ma du ra ció neu ro mus cu lar

cons ti tuei xen uns de ter mi nants bàsics en

el de sen vo lu pa ment del pa tró de mar xa

del nen. Ba sen aques ta afir ma ció en la

for ta re la ció que hi ha en tre la ve lo ci tat i

la lon gi tud de la pas sa i l’alçada cor po ral,

des prés dels 18 me sos d’edat. 

Da vant els es tu dis re la cio nats per Viei ra i

Bet ten court (1995), que ens mos tren

que tra di cio nal ment s’ha es tu diat la mar -

xa des de parà me tres es pa cio tem po rals,

Bre nié re (1999) es ta bleix un nou parà -

me tre que ano me na “Na tu ral Body Fre -

cuency” (NBF). Aquest parà me tre es re fe -

reix a mo vi ments os cil·la to ris del cos en el 

pla fron tal, que po den do nar in for ma ció

molt va luo sa so bre el de sen vo lu pa ment

del pa tró de mar xa, atès que el seu va lor

és cons tant en adults i de creix amb l’edat

en el cas de nens. 

Bre nié re va rea lit zar una anà li si lon gi tu -

di nal de 5 nens du rant els seus pri mers

5 anys de mar xa in de pen dent, i dos

grups d’en tre 5 i 7 anys per a l’anà li si

trans ver sal, a més a més d’un grup con -

trol de 5 adults. La seva anà li si re flec -

teix que els parà me tres lo co mo tors s’a -

dap ten a la gra ve tat te rres tre i als can vis 

en l’es ta tu ra cor po ral du rant el crei xe -

ment; la im portància de te nir en comp te 

aquest úl tim as pec te en l’es tu di del de -

sen vo lu pa ment d’al tres pa trons mo tors, 

ja ha via es tat des ta ca da (Roca et al.,

1986). 

Eines
d’avaluació 

Una al tra lí nia que sus ci ta múl ti ples in -

ves ti ga cions re cent ment, és la del de sen -

vo lu pa ment de pro to cols per ava luar di fe -

rents parà me tres de la mar xa. Tra di cio -

nal ment, l’avaluació de la mar xa igual

com d’altres pa trons mo tors, s’ha anat

fent d’una for ma qua li ta ti va i amb poca

ope ra ti vi tat (McCle nag han i Ga llahue,

1996), mit jan çant l’observació acu ra da

del pa tró em prat, i la seva com pa ra ció

amb el con si de rat “pa tró ma dur”. 

Tan ma teix, en ca ra que al guns parà me -

tres te nen di ferè ncies evi dents en el seu

va lor en tre els nens que co men cen a ca -

mi nar i els que ja do mi nen el pa tró, el seu 

grau d’operativitat no és prou ade quat. A

més a més, quan el nen té 4 o 5 anys,

aquests mèto des per den la uti li tat, per -

què no po den cop sar les mi llo res sub tils

que es van pro duint du rant uns quants

anys, fins ad qui rir el pa tró ma dur de la

mar xa (Fo ley et al., 1979). 

Wickstrom (1983), de la seva ban da,

rea lit za una breu re vi sió d’al guns dels

mèto des que s’han uti lit zat per tal de

pal·liar el pro ble ma que plan te gen Fo ley 

et al. Re la ta que Oka mo to (1973) va

uti lit zar l’e lec tro mio gra fia per es tu diar

la mar xa, tot me su rant el pro grés en ter -

mes d’e ficà cia en l’ús de la mus cu la tu -

ra. Se gons els seus es tu dis, el pe río de al 

vol tant dels 3 anys és el més im por tant

per a la tran si ció a un pa tró efi caç pel

que fa a mus cu la tu ra, i als 7 anys s’a rri -

ba a te nir una po sa da en mar xa de la

mus cu la tu ra gai re bé idè nti ca a la d’un

adult. 

D’altra ban da, i con si de rant que el de sen -

vo lu pa ment de la mar xa no depèn de fac -

tors aï llats, com po dria ser, per exem ple,

la con trac ció mus cu lar o el temps de con -

tac te amb el te rra; Sut her land et al.

(1980) van pro po sar una al ter na ti va que

abas ta va 5 va ria bles im por tants en la de -

ter mi na ció de la ma du re sa del pa tró de

mar xa. Aques tes va ria bles es tan in fluï des 

per l’increment nor mal de la lon gi tud dels 

seg ments i per la mi llo ra en el con trol

neu ro mus cu lar. Són la cadè ncia, que dis -

mi nueix amb l’edat; la ve lo ci tat de la

mar xa, que aug men ta amb l’edat; la du -

ra da del con tac te d’un sol mem bre, el

per cen tat ge del qual aug men ta amb

l’edat i la raó en tre el des pla ça ment de la

pel vis i l’extensió del tur mell, que aug -

men ta amb l’edat. Aquests fac tors con ti -

nuen es tant vi gents. 

Tam bé exis tei xen nom bro ses in ves ti ga -

cions que pro po sen mo dels o ei nes con -

cre tes per me su rar i pre dir di fe rents parà -

me tres de la mar xa hu ma na (Da vis et al.,

1998; Wa ge naar i van Emme rik, 2000;
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Hrel jac i Mars hall, 2000; Ka plan i Hee -

gard, 2000; Zhang et al., 2000). 

En un afany per de fi nir si tua cions con tro -

la des i ope ra ti ves per a l’avaluació del pa -

tró de mar xa, La fuen te i Bel da (1999) de -

sen vo lu pen un pro to col per a una ses sió

de me su ra de la mar xa hu ma na amb pla -

ta for mes di na momè tri ques. Aquest pro -

to col in clou el ma te rial ne ces sa ri per a les 

me su res, els cri te ris de se lec ció de la

mos tra, en re ferè ncia tant a  po bla ció clí -

ni ca com nor mal i el pro to col de me su ra

pròpia ment dit. 

Enca ra que la ma jo ria dels pro to cols i

ei nes que es pro po sen es tan dis sen ya -

des per ser  uti lit za des fo na men tal ment

en con di cions de la bo ra to ri, cal no obli -

dar que una ma jor va li de sa de les da des 

d’in ves ti ga ció pas sa per apro xi mar-se al 

màxim a les con di cions reals en què es

de sen vo lu pa la mar xa hu ma na. A més a

més, l’es tu di in vi tro de la mar xa té al -

tres di fi cul tats afe gi des, com per exem -

ple la ne ces si tat de li mi tar el nom bre de

pas ses a es tu diar en cada as saig, que

es tarà con di cio nat per les di men sions

del la bo ra to ri.

En aquest sen tit, tam bé tro bem in ves ti -

ga cions que trac ten de dis sen yar o pro -

po sar ei nes que per me tin una ava lua ció

de la mar xa en con texts molt menys es -

truc tu rats. Con cre ta ment, Te rrier et al.

(2000) rea lit zen un es tu di per va lo rar si 

el nou sis te ma de po si cio na ment glo -

bal per via satèl·lit (Glo bal Po si tio ning

System/GPS), molt estès ja en al tres

àrees d’in ves ti ga ció, en què és ne ces sa -

ri si tuar un punt a la te rra amb una pre -

ci sió cen timè tri ca, és prou exac te per

me su rar parà me tres bàsics en la lo co -

mo ció hu ma na. 

Aquests au tors cons ta ten una per fec ta

co rre la ció en tre la du ra da mit ja na del

pas, me su ra da per ac ce lerò me tre i per

GPS. Con clouen, doncs, el seu es tu di,

in di cant que la tècni ca GPS es pre sen ta

com una eina pro me te do ra a l’ho ra de

pro por cio nar parà me tres bio mecà nics

útils per a l’anà li si d’un nom bre il·li mi -

tat de pas sos en un en torn no estruc -

turat.

Con ti nuant amb les in ves ti ga cions que

dis sen yen pro to cols o tec no lo gia per a

l’anàlisi de la mar xa, no sem pre tro bem

pro pos tes de nous pro ce di ments per ava -

luar la mar xa hu ma na, tam bé hi ha ca sos

en què es trac ta d’avaluar els ja exis tents. 

Aquest és el cas de Yea don, Kato i Ker win 

(1999), que, sent cons cients que és una

pràcti ca for ça es te sa en els es tu dis de

mo tri ci tat hu ma na, trac ten d’avaluar la

fia bi li tat de les fo tocèl·lu les per me su rar

la ve lo ci tat de des pla ça ment. 

Andriac chi et al. (2000), de la seva ban -

da, dis cu tei xen els aven ços en el camp

dels mèto des d’observació de la lo co mo -

ció hu ma na. Re cu llen que molts dels pro -

gres sos en les ei nes d’observació i in ter -

pre ta ció s’han anat pro duint a par tir de

les no ves de man des en els nos tres co nei -

xe ments bàsics, i pre veient que, en can vi, 

els fu turs aven ços en l’estudi de la mar xa

se ran im pul sats per les no ves mo da li tats

de trac ta ment que re que rei xen un co nei -

xe ment pro fund de la seva sub til com ple -

xi tat. Indi quen que les fu tu res di rec cions

ani ran sor gint en el con text de nous mèto -

des per re duir errors as so ciats amb el mo -

vi ment de la pell (cosa que res ta fia bi li tat

a les da des ob tin gu des d’aparells si tuats

so bre la pell per lo ca lit zar punts si tuats a

sota d’aquesta) com bi na da amb la in for -

ma ció ob tin gu da amb al tres mèto des

d’imatge, com ara les imat ges per res -

sonà ncia magn èti ca. 

Molt pròxi ma a aquest tre ball, tro bem la

in ves ti ga ció de Stag ni et al. (2000) que,

par tint del fet que s’ha de mos trat que els

mèto des pro po sats per la li te ra tu ra su po -

sen im por tants errors en la lo ca lit za ció

del cen tre ar ti cu lar del ma luc, i que això

dis tor sio na l’estimació d’angles i mo -

ments re sul tants en el ma luc i el ge noll,

quan ti fi ca de qui na for ma aquests errors

es pro pa guen als re sul tats d’anàlisis de la 

mar xa. 

Conclusions 

Les in ves ti ga cions so bre el pa tró de

mar xa hu ma na i el seu de sen vo lu pa -

ment es po drien agru par en di ver ses di -

rec cions; d’u na ban da, i se guint amb

una de les lí nies de més tra di ció din tre

d’a quest tòpic, es con ti nuen ac tua lit -

zant les da des que fan re ferè ncia als

parà me tres tem po rals com a des crip -

tors es pe cí fics de les ca rac te rís ti ques

del pa tró en ge ne ral; i del seu de sen vo -

lu pa ment evo lu tiu en par ti cu lar. 

D’altra ban da, da vant d’aquestes anà li sis

més des crip ti ves, es van in cre men tant els 

tre balls que trac ten de de li mi tar els me -

ca nis mes de con trol del mo vi ment; en tre

aquests des ta quen els me ca nis mes pro -

pio cep tiu i vi sual. 

Po dríem in di car una al tra tendència en

re la ció amb es tu dis que cada ve ga da es

re duei xen més a fa ses de ter mi na des din -

tre del ci cle de la mar xa, da vant d’un es -

tu di més glo bal que pre do mi na en els

 estudis pio ners. Tam bé pro li fe ren cada

ve ga da més les in ves ti ga cions que no es

li mi ten a la mar xa en con di cions ideals,

sinó en con di cions par ti cu lars, com amb

una càrre ga ad di cio nal o en su per fí cies

re llis co ses. Les tendències més re cents

d’in ves ti ga ció in di quen una con tí nua ac -

tua lit za ció en els mo dels i mèto des d’a va -

lua ció i re gis tre, en con cor dan ça amb el

mo ment de ràpid avenç tec nolò gic en què 

ens tro bem. 

Te nint en comp te tot això, po dem afir -

mar que, en ca ra que les in ves ti ga cions

ri go ro ses al vol tant del desenvolupa ment 

del pa tró mo tor de mar xa hu ma na i

els seus prin ci pals parà me tres de ter mi -

nants, es re mun ten als ini cis del se -

gle XX, el seu in qües tio na ble va lor com a

font de co nei xe ment bàsic i apli cat, fo na -

men tal ment en re la ció amb el de sen vo -

lu pa ment mo tor en ge ne ral i com a in -

dicador del de sen vo lu pa ment d’al tres

àrees no ex clu si va ment mo to res, fan que 

aquest tòpic con ti nuï cons ti tuint-se com

a fo na men tal en l’es tu di de la mo tri ci tat

hu ma na. 
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Esport, estil de vida actiu i població:
consideracions a través del judo 
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Resum

A par tir d’u nes in te res sants re fle xions so -

bre el pro ble ma del se den ta ris me a la nos -

tra so cie tat, aquest ar ti cle abor da el pa per 

de l’e du ca ció fí si ca i l’es port com a mitjà

per pal·liar les con se qüèn cies que es des -

pre nen, en l’àmbit de sa lut pu bli ca, de la

fal ta d’ac ti vi tat fí si ca. 

El con cep te d’es port ha d’e vo lu cio nar i

trans for mar-se, per tal de po der adap -

tar-se a les ne ces si tats que la po bla ció li

de ma na, pel que fa a ac ces si bi li tat i mo ti -

va ció i, al ho ra, ha d’a jus tar-se als parà -

me tres que se sol·li ci ten a l’e xer ci ci fí sic,

des del punt de vis ta de la sa lut. 

En aques ta lí nia, es pre sen ta una re fle xió

so bre com s’hau ria de trans for mar el judo

per pre sen tar-se com una ac ti vi tat atrac ti -

va i mo ti vant, que s’a jus ti a les di rec trius

mar ca des pel con cep te d’ac ti vi tat fí si ca

sa lu da ble. A més a més, es res sal ta que ja 

en el seu ori gen, el judo sor geix més que

com un es port, com una pràcti ca cor po ral

que va molt més enllà de la mera es pe cu -

la ció so bre els re sul tats. 

El sedentarisme
com a fenomen social 

L’a po geu de la in dus tria lit za ció s’i ni cia a

l’Angla te rra del se gle XVIII amb la Re vo lu -

ció Indus trial, es de ve ni ment que com in -

di ca Hun ter (1985), su po sarà no no més

aven ços in dus trials sinó tam bé im por -

tants can vis so cials i in tel·lec tuals. A par -

tir d’a quest pe río de, els pro gres sos tec -

nolò gics se suc cei ran ver ti gi no sa ment en

el temps i in flui ran de for ma de ci si va so -

bre l’es til de vida de les per so nes. 

La dis mi nu ció de l’ac ti vi tat fí si ca va ins -

tau rant-se pro gres si va ment a me su ra

que les so cie tats es van de sen vo lu pant

in dus trial ment. El pro grés tec nolò gic

afa vo reix el se den ta ris me, bàsi ca ment

per tres fe nòmens: la dis mi nu ció de la

de man da de tre ball fí sic en l’ac ti vi tat la -

bo ral, l’aug ment del trans port meca -

nitzat i l’in cre ment en l’o fer ta de lleu re

pas siu.

El se den ta ris me re pre sen ta un can vi

brusc en els cos tums d’u na esp ècie que,

fins al mo ment, ha via es tat sot me sa a

càrre gues im por tants de tre ball cor po -

ral. Aquest can vi plan te ja un de sa fia -

ment –en ca ra no su pe rat– en els me ca -

nis mes fun cio nals que són el re sul tat de

mil·len nis d’e vo lu ció. A ho res d’a ra, co -

nei xem al gu nes de les con se qüèn cies

que es de ri ven d’a ques ta dis mi nu ció en

els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca, i sa bem que

la fal ta d’e xer ci ci fí sic pro dueix en l’or -

ga nis me can vis fi siolò gics equi va lents

als que es pro duei xen amb l’en ve lli -

ment, cosa que afa vo reix i/o per pe tua tot 

un se guit de pa to lo gies que afec ten les

so cie tats mo der nes. 

Importància
per a la salut dels estils
de vida actius 

Les re la cions que s’es ta blei xen en tre l’ac ti -

vi tat fí si ca i la sa lut han in quie tat met ges i

es tu dio sos de to tes les èpo ques i cul tu res.

Fa més de 2.000 anys, Hipò cra tes va dei -

xar constància d’això al Perì diaí tes, igual

com ho van fer pos te rior ment Cris tó bal

Mén dez (1500-1553?), Je ró ni mo Mer -

curial (1530-1606), Rous seau (1712-

1778) i al guns hi gie nis tes i epi de miò legs

del se gle XIX (G. Gar cía, 1991; M. Pier na -

vie ja, 1970).

Mal grat tot, són les in ves ti ga cions de la

pri me ra i se go na mei tat del se gle XX les

que po sen en evidè ncia la ne ces si tat de

fo men tar els es tils de vida ac tius en tre la 

po bla ció i és en la dèca da dels sei xan -

ta quan s’ad qui reix cons cièn cia po pu -

lar d’a ques ta ne ces si tat i s’i ni cia, des de 

les ins ti tu cions pú bli ques, la pla ni fi ca -

ció de pro gra mes adre çats a pre ve nir i

com ba tre el se den ta ris me en tre la po -

bla ció. 
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Sa lut, Se den ta ris me, Judo, Ac ti vi tat fí si ca 

n Pa ra ules cla u

Abstract

Ba sed on some in te res ting thoughts that re la te 

to the pre sent-day pro blem of se den ta rism in

our so ciety, the fo llo wing ar ti cle shows the

es sen tial part pla yed by physi cal edu ca tion

and sports as a mean of cu ring the pro blems

that ori gi na te from the lack of exer ci se in our

daily lives.

The con cept of sport must evol ve and chan ge

so it can ea sily adapt it self to the

re qui re ments that our so ciety de mands, such

as ac ces si bi lity and mo ti va tion, and at the

same time, it must also adapt it self to all the

facts that re la te to physi cal fit ness from the

health point of view.

Fo llo wing this line of thought, a re flec tion is

shown on how judo could sur pass it self to be

seen as a mo ti va ting and at trac ti ve ac ti vity

that could ful fil the ru les es ta blis hed from the

con cept of physi cal education.

Moreover, the article points out that from

its origin, judo emerges more as a physical

well-being than as a mere sport and it goes 

beyond the simple questioning of its

results.

Key words

Health, Se den ta rism, Judo, Physi cal Acti vity



Des dels clàssics tre balls de Mo rris

(1956) i La lon de (1972), co men tats per 

To más (1996) i Mar qués (2001) res -

pec ti va ment –el pri mer re la cio nant car -

dio pa tia is què mi ca i ni vell d’ac ti vi tat fí -

si ca i el se gon de ter mi nant el pes es pe cí -

fic dels es tils de vida en el pro cés d’em -

ma lal tir–, un gran nom bre d’es tu dis epi -

de miolò gics han in ten tat de con cre tar i

di lu ci dar les re la cions exis tents en tre

l’ac ti vi tat fí si ca i la sa lut, tot pro por cio -

nant pro ves que do nen su port rao na ble -

ment a la re co ma na ció i pro mo ció de l’e -

xer ci ci fí sic en tre la po bla ció. A par tir

d’a quests es tu dis, les di fe rents ins ti tu -

cions so cials in ten ten d’a con se guir, mit -

jan çant cam pan yes de pro mo ció, que

les per so nes in clo guin l’e xer ci ci fí sic en

els seus es tils de vida. 

Men do za (2000, p. 765) de fi neix els es -

tils de vida com “el con junt de pa trons de

com por ta ment que ca rac te rit zen la ma -

ne ra ge ne ral de viu re d’un in di vi du, d’un

grup o d’u na po bla ció”. No de pe nen ex -

clu si va ment del com por ta ment in di vi -

dual sinó que es tro ben in fluïts per fac -

tors mi cro so cials, ma cro so cials i geogrà -

fics. Entre les va ria des con duc tes que

con fi gu ren l’es til de vida d’un in di vi du es

tro ben les que es re la cio nen amb l’ac ti vi -

tat fí si ca.

Quan un sub jec te rea lit za un cert grau

d’ac ti vi tat fí si ca en la seva vida quo ti dia na 

es diu que ex hi beix un es til de vida ac tiu.

De la ma tei xa ma ne ra que no hi ha un

únic es til de vida sa lu da ble, tam poc no hi

ha un únic es til de vida ac tiu i les per so -

nes po den op tar per un gran nom bre de

pos si bi li tats i com bi na cions quan de ci dei -

xen de prac ti car exer ci ci fí sic per cul ti var

la pròpia sa lut. Algu nes pro pos tes són

sim ples i con cre tes, com les que acon se -

llen ca mi nar 30 mi nuts al dia, d’al tres,

una mica més com ple xes, ofe rei xen la

pos si bi li tat de rea lit zar di fe rents pràcti -

ques es por ti ves. 

Al cap da vall, des del punt de vis ta de la

sa lut, i en re la ció amb el pro ble ma del

se den ta ris me, l’ob jec tiu és que la ma jo -

ria de per so nes adop tin es tils de vida ac -

tius i que es com pro me tin a prac ti car

 activitat fí si ca de for ma re gu lar i sa lu da -

ble, in de pen dent ment de l’op ció se lec -

cio na da. 

Activitat física i esport 
L’ac ti vi tat fí si ca abas ta es pec tres que van

des de les tas ques de la vida quo ti dia na

fins a la pràcti ca de di fe rents dis ci pli nes

es por ti ves. Ca mi nar 30 mi nuts, se gar la

ges pa del jar dí, fer una ses sió de gim -

nàstica de man te ni ment o anar dos dies

per set ma na a fer judo, són al guns exem -

ples de les tries que es po den rea lit zar

quan es de ci deix d’in cre men tar el ni vell

de tre ball fí sic. 

El ter me ac ti vi tat fí si ca es con fon amb el 

d’e xer ci ci fí sic i es port, men tre que, a ni -

vell teò ric, les tres de fi ni cions es re sis -

tei xen als in tents de con cre ció i con cep -

tua lit za ció. De fet, són ter mes amb un

gran nom bre de con no ta cions, di fí cils de 

de li mi tar i que ex pres sen fenò mens que

es ta blei xen sub tils i va ria des re la cions

en tre ells. 

Pel que fa al ter me ac ti vi tat fí si ca, hem

de des ta car que s’ha de fi nit clàssi ca ment 

en base a as pec tes quan ti ta tius, tot obli -

dant, com des ta ca Ba ñue los (1996), la

seva di men sió qua li ta ti va. De vis i Pei ró

(2001, p. 16) sub rat llen aquest fet en el

seu tre ball i ens pro po sen de con si de rar

en la de fi ni ció –a més a més de la fun -

cionalitat– l’ex pe rièn cia per so nal i so cial

de l’in di vi du, tot de fi nint ac ti vi tat fí si ca

com a:

“Qual se vol mo vi ment cor po ral in ten cio nat

que es rea lit za amb els mús culs es quelè -

tics, té com a re sul tat una des pe sa d’e ner -

gia i una ex pe rièn cia per so nal, i ens per -

met d’in te rac tuar amb els és sers i amb

l’am bient que ens en vol ta”. 

Pel que fa a l’es port, Gar cía Fe rran do

(2001) des ta ca la plas ti ci tat de què gau -

deix aquest com a ac ti vi tat fí si ca i la di fi -

cul tat que aquest fet por ta al propò sit

 d’arribar a una de fi ni ció del fe no men úni -

ca. El ma teix au tor con si de ra que la

 constant evo lu ció que ex pe ri men ten les

pràcti ques es por ti ves a ni vell po pu lar i

la con se qüent am plia ció dels sig ni fi cats

 individuals i so cials que van ad qui rint, in -

cre men ta ran encara més els intents de

definició en un futur pròxim. 

La pràcti ca es por ti va –com una for ma

d’ac ti vi tat fí si ca– co men ça a in tro -

duir-se en els am bients edu ca tius i so -

cials du rant la pri me ra mei tat del se -

gle XX i aca ba es de ve nint, en les úl ti mes

dèca des, un fe no men de mas ses ge gan -

tí. En els anys 60, l’ac ti vi tat es por ti va es 

con cen tra va de ma ne ra prio rità ria en la

com pe ti ció i en la con se cu ció d’èxits ob -

jec ti va bles de ren di ment fí sic. Aquest fet 

va su po sar l’au to se lec ció d’un grup re -

duït de prac ti cants i l’ex clu sió d’u na

àmplia fran ja de po bla ció dels efec tes

po si tius que té so bre la sa lut l’es port i

l’ac ti vi tat fí si ca. 

Cu rio sa ment, en aques ta ma tei xa èpo ca,

els es tu dis cien tí fics co men ça ven a evi -

den ciar els be ne fi cis de l’e xer ci ci fí sic i

cons ta ta ven la ne ces si tat de fo men tar els

es tils de vida ac tius en tre la po bla ció.

Mal grat això, l’e ner gia pres su post ària dels 

di fe rents paï sos es con cen tra va en una elit 

mi no rità ria, ca paç d’o fe rir es pec ta cle i

d’ob te nir re sul tats en for ma de rècords

i vict òries. 

Da vant d’a ques ta pa ra do xa –i des del si

d’u na so cie tat que és ca paç d’i den ti fi car

el se den ta ris me com un fe no men so cial a 

com ba tre, i l’e du ca ció fí si ca com una dis -

ci pli na in te gral al ser vei del desenvolu -

pament de l’és ser humà– es ges ta un mo -

vi ment al ter na tiu, en la dèca da dels

 setanta, que des d’Ale man ya i els Paï sos

Bai xos es va es te nent pro gres si va ment

per tota Eu ro pa amb el nom d’Esport per

a Tot hom. 

Una de les claus de les po lí ti ques del mo -

vi ment de l’Esport per a Tot hom, com afir -

ma Re mans (1992), és la re la ció en tre

l’es port i la sa lut; l’au tor con si de ra que el

con cep te d’Esport per a Tot hom no no més 

in clou el ma teix es port, sinó que so bre tot

té en compte: 

“... di ver ses for mes d’ac ti vi tat fí si ca, des

de jocs es pon ta nis, no or ga nit zats, fins a

un mí nim d’e xer ci ci fí sic rea lit zat de for ma

re gu lar” (Re mans, 1992, p. 2). 

Les in ter pre ta cions po pu lars del fe no men

es por tiu van im pul sar la de fi ni ció eme sa

en 1992 per la con fe de ra ció de mi nis tres

de l’es port dels di fe rents paï sos eu ro peus, 

els quals van de fi nir l’es port: “... com a

tota mena d’ac ti vi tat fí si ca que mit jan -

çant una par ti ci pa ció or ga nit za da o d’un

al tre ti pus, tin gui per fi na li tat l’ex pres sió
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o la mi llo ra de la con di ció fí si ca o psí qui -

ca, el de sen vo lu pa ment de les re la cions

so cials, o l’a con se gui ment de re sul tats

en com pe ti cions de tots els ni vells” (citat

per García Ferrando, 2001, p. 84).

Les úl ti mes en ques tes so bre els hàbits

es por tius dels es pan yols, rea lit za des

l’any 2000 per l’e quip de Gar cía Fe rran -

do (2001), con ti nuen do nant consis -

tència a aques ta de fi ni ció àmplia i fun -

cio nal, en base a la in ter pre ta ció so cial

que es fa del fe no men. En aques ta lí nia

vo lem des ta car al gu nes da des i con -

clusions d’a quest tre ball que re for cen

aques ta in ter pre ta ció, àmplia i crea ti va

de l’es port, tot con si de rant-lo com una

ac ti vi tat fí si ca al ser vei de la pro mo ció i el 

fo ment de la sa lut; aques tes da des i con -

clu sions són les se güents: 

n El 79% dels es pan yols te nen una con -

cep ció ober ta del que és l’es port, i l’i -

den ti fi quen amb una prac ti ca re gu lar

d’e xer ci ci fí sic. 

n So la ment el 10% in ter pre ta l’es port

com una pràcti ca res trin gi da, re la cio -

na da amb la fe de ra ció, la com pe ti ció i

l’ob ten ció de re sul tats a aquest ni vell.

n Actual ment, la po bla ció es pan yo la con -

cep fo na men tal ment la pràcti ca es por ti -

va com una for ma de cul ti var la sa lut en 

el si d’u na so cie tat im mer gi da en el se -

den ta ris me. 

Al cap da vall, l’es port, com a ac ti vi tat fí si -

ca, gau deix d’u na ex traor dinà ria plas ti ci -

tat i és in ter pre tat, per la ma jo ria de la po -

bla ció es pan yo la, com una pràcti ca per

man te nir la for ma fí si ca i la sa lut, com

una for ma de man te nir i es ta blir re la cions

so cials, com una vàlvu la d’es ca pa ment i,

en me nor me su ra, com una for ma d’en tre -

na ment i aven tu ra per so nal (Gar cía Fe -

rran do, 2001). 

L’esport
com una opció de salut 

L’es port ha d’és ser in ter pre tat, des del pa -

ra dig ma de l’e du ca ció fí si ca, com una op -

ció de sa lut i com un mitjà per mo di fi car

els es tils de vida de les per so nes. Les ac ti -

vi tats es por ti ves po den ofe rir un am pli i

va riat grup de pràcti ques sa lu da bles,

sem pre i quan s’a dap tin a les par ti cu la ri -

tats dels di fe rents grups de po bla ció. L’a -

trac tiu i la va rie tat que po den ofe rir aques -

tes pràcti ques po dria in ter pre tar-se com

un fac tor fa ci li ta dor de les de ci sions

personals i un argument de motivació cap

a la practica. 

L’Edu ca ció Fí si ca es tro ba re la cio na da

di rec ta ment amb el pro ble ma del se den -

ta ris me i li co rres pon d’ex plo tar, de ma -

ne ra efi caç, el po ten cial mo triu que s’a -

ma ga en al gu nes pràcti ques es por ti ves,

per tal de po sar-lo al ser vei de la so cie -

tat. Aques ta pers pec ti va de l’es port, di -

men sio na da en el marc de la sa lut, ha

aju dat i ha de con ti nuar aju dant a com -

ba tre la fal ta d’ac ti vi tat fí si ca en les

 societats mo der nes. L’am plia ció de l’o -

fer ta, com a con se qüèn cia del pro cés

d’a dap ta ció de de ter mi na des pràcti ques 

es por ti ves, pot ser un fac tor més que

con tri buei xi a pro mo cio nar l’ac ti vi tat fí -

si ca en tre la po bla ció. 

Aquest plan te ja ment pas sa per in ter pre -

tar el ren di ment es por tiu més enllà dels

va lors de la mar ca i con si de rar-lo en re la -

ció amb els èxits per so nals, en el marc

sub jec tiu que pro por cio nen les ex pe rièn -

cies de plaer i be nes tar. Des del punt de

vis ta de la sa lut, els ob jec tius de la

pràcti ca prio rit za ran re sul tats quan ti fi ca -

bles en ter mes de sa lut i ob jec tius menys

quan ti fi ca bles, com ho po den ser les im -

pres sions i les sen sa cions de plaer i be -

nes tar. 

Judo com una pràctica
esportiva saludable 

El judo, ja si gui des del punt de vis ta es -

por tiu o tra di cio nal, el po dem plan te jar

com una pro pos ta d’ac ti vi tat fí si ca per

con tri buir a fo men tar la sa lut i el be nes tar. 

Es pot con si de rar com una op ció més al

ser vei del fo ment d’es tils de vida ac tius i,

per tant, com un re curs so cial per fo men -

tar la pràcti ca d’e xer ci ci fí sic. 

Amb aques ta pre ten sió, el judo ha d’a dap -

tar-se a les par ti cu la ri tats que pre sen ten

els di fe rents grups de po bla ció, cosa que

en el seu cas, im pli ca alli be rar-se tant de

les li mi ta cions que im po sa la com pe ti ció

com de les que im po sa la pròpia pra xi de

la llui ta. 

Quan la com pe ti ció i la llui ta es con ver tei -

xen en l’ob jec tiu cen tral de la pràcti ca del

judo, aques ta s’o rien ta de ma ne ra prio -

rità ria cap a l’ad qui si ció de la ca pa ci tat de 

sot me tre i con tro lar l’ad ver sa ri. Aquest

fet, a grans trets, depèn de les di ferè ncies

de for ça i ha bi li tat en tre els ju do ques.

Adqui rir for ça, i so bre tot ad qui rir l’ha bi li -

tat de sot me tre l’ad ver sa ri en la llui ta, exi -

geix sot me tre’s a grans càrre gues d’en tre -

na ment no exemp tes de ris cos per a la

 salut. Quan aques ta mo ti va ció primà ria

do mi na la pràcti ca de la llui ta, no no més

li mi tem l’ac cés a aques ta de grups im por -

tants de po bla ció sinó que ex po sem els

prac ti cants a un risc que és in com pa ti ble

amb la uni ver sa lit za ció del be ne fi ci de la

pràcti ca. 

La men ta ble ment, aquest és un dels plan -

te ja ments do mi nants en la nos tra dis ci pli -

na, igual que en d’al tres pràcti ques es -

portives, aquest mo del de pràcti ca, re git

di rec ta ment o in di rec ta ment pel ren di -

ment fí sic –fo ca lit zat, en el nos tre cas, en

la ca pa ci tat d’a pli car les tècni ques de llui -

ta so bre l’ad ver sa ri en si tua ció de màxi ma 

opo si ció– fa que un gran grup de po bla ció

no arri bi ni a plan te jar-se con si de rar el

judo com un més d’en tre els molts re cur -

sos amb què ocu par el temps de lleu re

i in cre men tar els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca.

Au tors com R. Bur ger (1995), ci tat per M. 

Vi lla mon et al. (1995), des ta quen que el

judo de com pe ti ció no més in te res sa a una 

mi no ria i que el món ofi cial del judo viu

d’es que na a aques ta vi sió àmplia i menys

li mi ta da de la pràcti ca es por ti va. De fet,

des d’u na anà li si es tric ta, el judo de com -

pe ti ció, l’ú nic ob jec tiu del qual gira al vol -

tant del re sul tat, no té res a veu re amb els

pres supò sits ori gi nals del judo de Kano,

molt més d’a cord amb les in ter pre ta cions

ac tuals de la sa lut i l’es port. 

Ji go ro Kano, igual com d’al tres mes tres

orien tals, va ser ca paç de trans mu tar l’ex -

pe rièn cia mar cial cap a ex pe rièn cies

d’“il·lu mi na ció i de sa tis fac ció so cial i es -

pi ri tual”. Entre els seus mèrits des ta ca la

ca pa ci tat d’in ter pre tar edu ca ti va ment el

prin ci pi de la fle xi bi li tat (ju) con tin gut al

ju jut su. (Rat ti i West brook, 1994; Vi lla -

mon i Mo li na, 1996). 

Kano va mo di fi car el Ju jut su per crear el

Judo, i va in clou re ele ments pro vi nents
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dels co rrents de pen sa ment oc ci den tals,

per po lir-lo des del punt de vis ta edu ca tiu. 

Influït pels plan te ja ments de l’es port mo -

dern i de la gimnàsti ca sue ca de P. H.

Ling –el qual, per la seva ban da, es va ins -

pi rar en el pen sa ment taois ta per de sen -

vo lu par una gimnàsti ca al ser vei de la

 salut– va en ri quir i va re for çar els plan te -

ja ments ini cials del judo (M. Vi lla mon i M. 

Brous se, 1999).

Vi lla mon et al. (1995) co men ten aques ta

ori gi nal i trans cen dent trans for ma ció que

ex pe ri men ten les ha bi li tats de la llui ta en

les mans de Kano, que am plia les apor ta -

cions so cials de la llui ta més enllà de l’ex -

clu si va ad qui si ció d’ha bi li tats d’atac i

defensa: 

“Des d’un punt de vis ta més res trin git, el

Judo tin dria com a ob jec te l’es tu di i la

pràcti ca de l’a tac i la de fen sa, se ria un art

o una eina tècni ca (aques ta apli ca ció era

l’ú ni ca es tu dia da an te rior ment sota el

nom de ju jut su). Però Kano va com pren dre 

que l’es tu di del prin ci pi de l’e ficà cia

màxi ma, en tota la seva ge ne ra li tat, era

més im por tant que la sim ple pràcti ca del

ju jut su, per què la com pren sió real d’a -

quest prin ci pi ens per me tria no so la ment

apli car-lo a tots els as pec tes de la vida,

sinó que ens aju da ria fins i tot en la mi llo -

ra de les tècni ques” (M. Vi lla mon et al.,

1995, p. 284). 

Aquest prin ci pi, in ter pre tat des del punt de

vis ta de l’e ficà cia en la llui ta, con sis tia a

adap tar-se in tel·li gent ment a la for ça de

l’ad ver sa ri i uti lit zar-la per con tro lar-lo i

vèncer-lo. Des d’un punt de vis ta hu ma nis -

ta, el judo cons ti tu ïa el mitjà per es tu diar el 

prin ci pi i adap tar-lo a la vida. Kano va sis -

te ma tit zar aques ta pro pos ta des d’u na

pers pec ti va ho lís ti ca, in fluït pels co rrents

de pen sa ment orien tals i pels plan te ja -

ments oc ci den tals que es feien, en l’èpo ca, 

de l’e du ca ció fí si ca. El mes tre, en el seu

temps, ja ens va pro po sar l’es tu di del prin -

ci pi com un mitjà per fo men tar la sa lut i el

be nes tar in di vi dual i col·lec tiu:

 
“El prin ci pi del judo pot apli car-se a tots

els camps de l’ac ti vi tat hu ma na, a la mi llo -

ra del cos, uti lit zat per ser fort, sa i útil; és

allò que cons ti tueix l’Edu ca ció Fí si ca. Pot,

doncs, ser apli cat al de sen vo lu pa ment de

la for ça mo ral i in tel·lec tual. De la ma tei xa

ma ne ra, pot ser apli cat a la mi llo ra del

règim de l’a li men ta ció, del ves tit, de l’hà -

bitat, de la vida en so cie tat, dels ne go cis, i

a tot allò que cons ti tueix l’es tu di i l’en tre -

na ment en re la ció a la for ma de viu re. He

do nat a aquest prin ci pi, d’u na ab so lu ta

glo ba li tat, el nom de Judo” (Kano, ci tat a

Ja za rin, 1974: 194). 

L’ob jec tiu fi nal del judo de Kano trans -

cen deix el com po nent agò nic de la llui ta

i pas sa pel de sen vo lu pa ment d’un es pe -

rit de res pec te que fa ci li ti les re la cions i

la coo pe ra ció en tre els mem bres de la

so cie tat, amb l’ob jec tiu d’a rri bar a alts

ni vells de pro grés i be nes tar, tot in cul -

cant: “... en l’àni ma de l’ho me un es -

perit de res pec te vers tots els prin ci pis

de l’e ficà cia màxi ma, de pros pe ri tat

i be nes tar mutu, tot po sant-los en pràc -

tica. Aquest home, in di vi dual ment i

col·lec ti va ment, pot as so lir l’es tat més

ele vat i, al ma teix temps, de sen vo lu par

el seu cos i apren dre l’art d’a tac i de -

fen sa. Quan con si de ro el judo des d’un

an gle dua lis ta, ‘pros pe ri tat i be nes tar

mu tus’ ho faig com el seu fi dar rer, i ‘el

màxim d’e ficà cia’, com el mitjà d’a con -

se guir aquest fi” (Ja za rin, 1996, p. 94).

El judo de Kano com bre ga, doncs, amb

els plan te ja ments més ac tuals i evo lu cio -

nats de l’e du ca ció fí si ca i l’es port i se’ns

pre sen ta com una dis ci pli na que en cai xa

per fec ta ment en la fi lo so fia de l’Esport

per a Tot hom. Mal grat tot, se ria un error

con si de rar el plan te ja ment de Kano com

una pro pos ta tan ca da que no ad met

apor ta cions. De fet, l’e du ca ció fí si ca pot

im pri mir pe ti tes trans for ma cions que fa -

ci li tin en ca ra més l’a dap ta ció d’a ques ta

dis ci pli na de llui ta a les ne ces si tats ac -

tuals de la so cie tat. D’a ques ta ma ne ra, el 

judo no so la ment es con ver teix en una

pràcti ca fí si ca més amb la qual com ba tre 

el se den ta ris me, sinó que ens pot ofe rir

re cur sos amb què adap tar-nos in di vi -

dual ment i col·lec ti va ment a la pres sió de 

la vida. 

Directrius generals
del procés d’adaptació
del judo 

Van Lier de (1988) –al se gon Se mi na ri

Anda lús so bre Esport Mu ni ci pal– en

abor dar la fi lo so fia i el fu tur de l’Esport

per a Tot hom i fent re ferè ncia al sim bo lis -

me im plí cit en el lo go tip de la Fe de ra ció

Inter na cio nal de l’Esport per a Tot hom

co men ta:

 

“Vostès han vist el nos tre lo go tip: és un

pris ma. I vostès sa ben que quan la llum

blan ca tra ves sa el pris ma, adop ta molts

co lors. Així, en el con cep te Esport per a

Tot hom, l’es port se ria la llum blan ca, i

quan pas sa pel pris ma del con text so cial,

cul tu ral, de les di ferè ncies que hi ha en tre

no sal tres, el re sul tat són les múl ti ples for -

mes que pot adop tar l’Esport per a Tot hom”

(Van Lier de, 1988, p. 2). 

Igual com l’es port en ge ne ral, el judo, en

par ti cu lar, s’ha de des com pon dre en les

se ves di fe rents for mes de pràcti ca per po -

der-lo adap tar a les di ferè ncies cul tu rals,

so cials i per so nals. Adqui rir ha bi li tat per

guan yar com pe ti cions o con tro lar els ad -

ver sa ris en la llui ta no més són al gu nes de

les pos si bles orien ta cions que pot prendre 

aquest esport. 

Karl fried Dürc kheim (1996) afir ma que

l’ho me aprèn, a tra vés del prin ci pi del ren -

di ment, a sa tis fer les ne ces si tats que im -

po sa la na tu ra le sa i la so cie tat i exposa

que:

“... cap crí ti ca re fe ri da al mer ‘ren di ment’

pot con sis tir a po sar en qües tió el prin ci pi

del ren di ment com a tal o a re duir-ne la

im portància en l’e du ca ció, l’en tre na ment i

la for ma ció de l’ho me. Però la con di ció

per què el prin ci pi del ren di ment es man -

tin gui pro fi tós i sa lu da ble con sis teix a fer

que no es de vin gui el prin ci pi únic de la

vida, que no s’es ta blei xi de ma ne ra ab so lu -

ta, sinó que que di im mer git en el con junt

to tal de la vida hu ma na” (Dürc kheim,

1996, p. 26). 

En aquest sen tit, la con cep ció del judo

hau ria de re flec tir la qua li tat de les in te -

rac cions que el prac ti cant es ta bleix amb

el pro cés, des d’as pec tes que es re la cio -

nen amb la sa lut. Esta ria as so ciat, en tre

d’al tres, al joc, la re cu pe ra ció des prés de

la jor na da la bo ral, la dis ten sió, l’in cre -

ment de l’ac ti vi tat fí si ca, el con tac te gra ti -

fi cant amb al tres per so nes, l’a ju da per re -

sol dre els con flic tes de la vida i les ex pe -

rièn cies de plaer i be nes tar. Des del punt
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de vis ta so cial, l’es port i el judo ad qui rei -

xen va lor en la me su ra en què són ca pa -

ços d’a ju dar les per so nes a relacionar-se

harmònicament amb elles mateixes i amb

el seu medi. 

Un fac tor de ter mi nant, que con di cio na les 

pos si bi li tats d’a dap ta ció del judo, és la

ca te go rit za ció i el con trol del risc. Hi ha

con si de ra cions ge ne rals so bre aques ta

qües tió en re la ció amb la pre ven ció de les

le sions en la pràcti ca es por ti va, en tre les

quals es tro ben fac tors com ara el con di -

cio na ment ade quat del prac ti cant i la pro -

gres sió co rrec ta dels apre nen tat ges tèc -

nics. En el cas de la pràcti ca del judo –a

més a més de con si de rar aquests as pec -

tes i d’al tres– el con trol del risc du rant la

pràcti ca exi geix te nir en comp te els ni vells 

d’o po si ció i les cai gu des. (To rres Ca sa dó,

1997) 

És di fí cil de de ter mi nar quin és el lí mit

en què un sub jec te pas sa d’un es til de

vida se den ta ri a un es til de vida ac tiu i

es ta blir, doncs, les quan ti tats mí ni mes

d’e xer ci ci en po bla cions tan va ria des

com les nos tres. Una pràcti ca sa lu da ble

no té per què ser par ti cu lar ment in ten sa;

de fet, l’ex ten sió de pe tits in cre ments

d’ac ti vi tat en tre les per so nes seden -

tàries po den ser molt més po si tius, des

del punt de vis ta de la sa lut, que no pas

acon se guir in cre ments d’ac ti vi tat en

sub jec tes ja fí si ca ment ac tius. Al cap da -

vall, l’in te res sant és ofe rir una pràcti ca

es por ti va se gu ra i atrac ti va, que pu gui

con tri buir a in cre men tar la prac ti ca

d’ac ti vi tat en la po bla ció. 

En el nos tre cas, i en re la ció amb el judo

–quan en plan te gem la pràcti ca des de la

pers pec ti va de la sa lut–, creiem ne ces sa ri

te nir en comp te una sèrie de pre mis ses

que fo na men ta ran les adap ta cions del

con tin gut i que po den fa ci li tar l’ac cés i

l’adhesió a la pràctica: 

n La càrre ga de la ses sió hau ria de po der

ser con tro la da pel prac ti cant per tal de

fa ci li tar-ne l’a dap ta ció i una re cu pe ra -

ció ràpi da. 

n L’a lum ne no hau ria de sen tir di fi cul tats

quan, per les múl ti ples raons que sor -

gei xen en l’es de ve nir de la vida, es veu

obli gat a dei xar les clas ses du rant de ter -

mi nats pe río des de temps. Des prés d’a -

ques ta absència, el pro fes sor i el grup

hau rien de te nir la ca pa ci tat d’in te -

grar-lo im me dia ta ment. 

n La pro pos ta hau ria de per me tre de com -

bi nar la pràcti ca del judo amb un al tre

ti pus d’ac ti vi tats d’a cord amb els gus tos 

i in quie tuds de l’a lum ne. 

n El con cep te de fi de li tat i re gu la ri tat en

una pràcti ca és ne ces sa ri i in dis pen sa -

ble en el ren di ment es por tiu, però no te -

nen per què ser-ho en les pro pos tes

orien ta des a la sa lut, en les quals in te -

res sa so bre tot la fi de li tat i la re gu la ri tat

en l’ac ti vi tat fí si ca, in de pen dent ment

de la dis ci pli na que es triï. 

n Si el judo ha de con tri buir al fo ment i

de sen vo lu pa ment d’es tils de vida sa lu -

da bles, no no més haurà d’a dap tar-se

als grups de po bla ció, sinó tam bé als in -

di vi dus en qües tió, tot per me tent que

aquests n’au to ges tio nin la pràcti ca. Per

fer-ho, ha de des pla çar els ob jec tius

cen trats en el ren di ment de la llui ta cap

a al tres re la cio nats amb la par ti ci pa ció.

Ha de ser ca paç de ge ne rar, en tre els

seus prac ti cants, in te res sos que s’o rien -

tin cap al pro cés i que s’o bli din del re -

sul tat o el re la ti vit zin. 

n Les si tua cions d’o po si ció in cre men ten,

en ge ne ral, el risc de le sió, per la qual

cosa han d’és ser con tro la des en tots els

ca sos, però de for ma molt es pe cial,

quan els prac ti cants són adults, te nen

al gun ti pus d’al te ra ció o sim ple ment no

te nen ex pe rièn cies en aques ta mena de

pràcti ques. 

n Les cai gu des, igual com les si tua cions

d’o po si ció, po den in cre men tar el risc de 

le sió du rant la pràcti ca. 

n Les cai gu des po den ser mo tiu d’a ban -

do na ment, per què po den re sul tar for ça

de sa gra da bles per a de ter mi na des per -

so nes, so bre tot quan es do nen en si tua -

ció d’o po si ció o quan no es con tro len

ade qua da ment. 

Proposta d’organització
del contingut per adaptar
el judo a la població 

El judo ofe reix al pro fes sor i al prac ti cant

un am pli i va riat nom bre de con tin guts

que fa ci li ten la tas ca adap ta ti va. Així i

tot, com des ta quen Brous se i Vi lla mon

(1999, p. 139), per po der ofe rir a la so -

cie tat una pràcti ca adap ta da “ens hem

d’a par tar de molts es te reo tips que han

es tat apli cats, uni ver sal ment, a la pràcti -

ca del judo”, en tre ells, creiem que me reix 

una men ció es pe cial l’im mo bi lis me que

apor ta la mala interpretació dels elements 

tradicionals. 

Trac tar irra cio nal ment els com po nents

tra di cio nals d’u na cul tu ra di fe rent a la

nos tra for ma part dels es te reo tips que in -

di quen tots dos au tors i que, en el pit jor

dels ca sos, po dria anar con tra la neces -

sària evolució del judo. 

Kano va fer evo lu cio nar el ju jut su tot se -

lec cio nant-ne el con tin gut i apli cant-hi sa -

bers pro vi nents d’al tres fonts de co nei xe -

ment, tant orien tals com oc ci den tals. El

va sis te ma tit zar amb un es pe rit obert i

crea tiu i ens va lle gar un sis te ma de llui ta

ca paç d’a dap tar-se a les ne ces si tats d’u na 

èpo ca i una so cie tat en con cret. A ho res

d’a ra, el judo pot con ti nuar evo lu cio nant i

ho ha de fer, des de la pers pec ti va de l’e -

du ca ció fí si ca, per què la ma jo ria de la po -

bla ció pu gui te nir ac cés a la seva pràcti ca. 

Per fer-ho, cal abor dar-lo amb un es pe rit

crea tiu –com ho va fer Kano en el seu

temps– i obrir-lo a les apor ta cions d’u na

edu ca ció fí si ca que està en cons tant evo -

lu ció. 

En aquest tre ball ens pro po sem d’o fe rir

una or ga nit za ció i un trac ta ment dels con -

tin guts del judo en aques ta lí nia, amb

l’ob jec te de fa ci li tar l’a dap ta ció de la dis -

ci pli na als di fe rents grups de po bla ció,

sota di rec trius que res po nen a una pro -

pos ta de pràcti ca sa lu da ble. 

Els pro ce di ments d’e xe cu ció cons ti tui ran

el nu cli de la nos tra pro pos ta, per tal com

so la ment mit jan çant aquests pro ce di -

ments po dem con tri buir a la pro mo ció de

l’e xer ci ci fí sic en tre la po bla ció i acon se -

guir l’e fec te positiu que se’n deriva. 

El con trol de l’o po si ció i la cai gu da són

els dos pun tals so bre els quals es fo na -

men ta la ges tió de la se gu re tat de la

pràcti ca del judo. En el nos tre cas, és

molt im por tant con tro lar aquests ele -

ments, per què el judo pu gui arri bar a

tots els grups de po bla ció com una ex pe -

rièn cia que pro por cio ni in te rac cions que 

si guin: 
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n Po si ti ves amb els com po nents de la

CONDICIÓ FÍSICA.

n SEGURES per al prac ti cant. 

n Ca pa ces de pro por cio nar PLAER i BE -

NESTAR.

Amb aques ta fi na li tat, hem or ga nit zat els

con tin guts en tres blocs, que de ter mi nen

el po ten cial d’a dap ta ció de la pràcti ca, tot 

ofe rint una vi sió pa norà mi ca de les di fe -

rents pos si bi li tats de se lec ció i com bi na -

ció (Qua dre 1). Els blocs de pràcti ca, en

ge ne ral, van per dent po ten cial d’a dap ta -

ció en fun ció de l’e xistència o no d’o po si -

ció i de la pèrdua del con trol so bre la cai -

gu da. 

Mal grat tot, la cai gu da i l’o po si ció són dos 

fac tors de risc re la tius. Per exem ple, en el

cas del judo in fan til i ju ve nil, aquests dos

as pec tes per den re llevà ncia com a fac tors

de risc, per què les con di cions fí si ques i

biolò gi ques dels jo ves, en ge ne ral, els per -

me ten de to le rar mi llor l’o po si ció i la cai -

gu da, per la qual cosa aques tes ex pe rièn -

cies es con ver tei xen en as pec tes a edu car

din tre d’un pro cés d’en sen ya ment-apre -

nen tat ge co rrec te. Tan ma teix, amb l’in -

cre ment de l’e dat -i de for ma molt es pe -

cial si no hi ha ex pe rièn cia prèvia- es fa

més di fí cil to le rar la cai gu da i l’oposició,

fins i tot estant sotmès a un procés

d’aprenentatge correcte. 

Els exer ci cis del pri mer bloc de con tin guts

–el de les pràcti ques in di vi duals– po den

adap tar-se fàcil ment a la to ta li tat de la

po bla ció, atès que no té per què ha ver-hi

con tac te fí sic –i si es fan cai gu des– se’n

pot sot me tre la in ten si tat a un au to con trol

per fec ta ment. En aquest bloc es pre sen -

ten una sèrie d’ha bi li tats que po den es tar

re la cio na des di rec ta ment o in di rec ta ment

amb la pràcti ca del judo i que fo men ten la

sa lut des del punt de vis ta fí sic i psí quic.

En fun ció de la quan ti tat i la qua li tat de la

pràcti ca es pot in ci dir so bre els com po -

nents de la con di ció fí si ca, tot adap tant la

càrre ga al prac ti cant. Els exer ci cis re la cio -

nats amb la res pi ra ció, la re la xa ció i el
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PRÀCTIQUES

INDIVIDUALS

PRÀCTIQUES SENSE OPOSICIÓ DEL COMPANY PRÀCTIQUES AMB OPOSICIÓ 

SENSE

CAIGUDES

AMB CAIGUDA NORMAL 

O SUAVITZADA

SENSE 

CAIGUDA

AMB

CAIGUDA 

EXERCICIS RELACIONATS

AMB L’ESTAT MENTAL 

n Exer ci cis res pi ra to ris 

n Exer ci cis de quie tud i si len ci 

n Exer ci cis de con cen tra ció men tal 

n Exer ci cis de re la xa ció 

PRÀCTIQUES RELACIONADES

AMB LA CONDICIÓ FÍSICA 

n Exer ci cis de for ça re sistència 

n Exer ci cis de re sistència aerò bi ca 

n Exer ci cis de fle xi bi li tat i mo bi li tat

ar ti cu lar 

GIMNÀSTIQUES ORIENTALS 

n Exer ci cis pro vi nents del Ioga,

Tai-txi...

TANDOKU-RENSHU 

n Cai gu des 

n Des pla ça ments 

n Ate mis 

n Tècni ques dem peus 

n Tècni ques de te rra 

KATES 

n Pri me ra part de SEIRYOKU ZENYO

KOKUMIN TAIIKU 

n GOSHIN HO TANDOKU DOSA 

EXERCICIS RELACIONATS

AMB LA CONDICIÓ FÍSICA 

n Exer ci cis de for ça en pa re lla 

n Exer ci cis de fle xi bi li tat i

es ti ra ments en pa re lla 

n Exer ci cis de mas sat ge cor po ral 

SOTAI-RENSHU 

n Tècni ques de judo a te rra 

n Tècni ques de judo dem peus 

n Tècni ques de de fen sa per so nal 

UCHI-KOMI 

n Tècni ques de judo ate rra 

n Tècni ques de judo dem peus 

n  Tècni ques de de fen sa per so nal 

YAKU-SOKU-GEIKO 

n Tècni ques de judo a te rra 

n Tècni ques de judo dem peus 

KAKARI GEIKO 

n Tècni ques de judo a te rra 

KATES 

n Ka ta me no kata 

n  Ju no kata 

n Algu nes tècni ques de Kime no kata 

n Algu nes tècni ques de Ko do kan

gos hin jut su 

n Se go na part de SEIRYOKU

ZENYO KOKUMIN TAIIKU

SOTAI-RENSHU 

n Tècni ques de judo

dem peus 

n Tècni ques de de fen -

sa per so nal 

UCHI-KOMI 

n Tècni ques de judo

dem peus + cai gu da

fi nal 

n Tècni ques de de fen -

sa per so nal 

YAKU-SOKU-GEIKO 

n Tècni ques de judo

dem peus 

NAGE KOMI 

n Tècni ques de judo

dem peus 

KATES 

n Nage no kata 

n Kime no kata 

n Ko do kan gos hin jut su

n Itsut su no kata

n Kos hi ki no kata 

n Go no sen no kata 

n Se go na part de Seir -

yo ku zen yo ko ku min 

taii ku

SITUACIONS

DE LLUITA 

n Llui tes per fer fora

de l’es pai 

n Llui tes per ai xe car

l’ad ver sa ri 

n Llui tes per po sar-se 

da rre re l’ad ver sa ri 

n Llui tes per to car

l’ad ver sa ri 

KAKARI GEIKO 

RANDORI

DE TERRA 

RANDORI

DEMPEUS 

n Ai xe cant l’a

dver sa ri

KAKARI

GEIKO

RANDORI

DEMPEUS

n QUADRE 1.
Grups de con tin guts or ga nit zats en fun ció de les pos si bi li tats d’a dap ta ció.



con trol de la po si ció són molt sa lu da bles i

in te res sants i es po den com bi nar per fec -

ta ment amb la res ta de si tua cions. Aquest 

grup ofe reix a l’a lum ne tot un se guit d’ha -

bi li tats, que podrà prac ti car en so li ta ri

sen se ne ces si tat de com pany ni d’ins -

tal·la ció, i que po den in fluir tant en el de -

sen vo lu pa ment de con di ció fí si ca com en

el dels apre nen tat ges tècnics. 

En el se gon bloc, els con tin guts es di vi dei -

xen en dos grups: aquells en què no hi ha

cai gu des i aquells en què sí que n’hi ha.

En el pri mer cas, es con si de ren al gu nes

pràcti ques que es re la cio nen fo na men tal -

ment amb la con di ció fí si ca, el judo a ter -

ra, la de fen sa per so nal i l’e xe cu ció d’al gu -

nes ka tes en les quals no hi ha pro jec ció i

es pot con tro lar per fec ta ment el con tac te

fí sic. En el se gon grup, en el qual hi ha

cai gu da, es con si de ren els ma tei xos sub -

grups de pràcti ca ex cep te per a les tècni -

ques de te rra, i s’a fe geix el nage komi i al -

gu nes ka tes en què hi ha pro jec ció. El

con trol de la cai gu da de pendrà de qui pro -

jec ta i de qui és pro jec tat i el pro cés, en

con junt, de les in ter ven cions co rrec tes

que faci el pro fes sor. Si de cas hi ha cai gu -

da es dóna l’op ció que es pu gui sua vit zar

mo di fi cant-ne l’e xe cu ció i se lec cio nant les 

pro jec cions que en per me tin la modifi -

cació. 

El ter cer bloc està do mi nat per l’o po si ció,

amb pro jec ció o sen se. L’o po si ció es pot

plan te jar sen se cai gu des, tot per me tent

que els alum nes llui tin pràcti ca ment sen -

se risc al ran do ri de te rra i en al gu nes si -

tua cions de llui ta con tro la des. La pràcti ca

de ran do ri dem peus exi geix un apre nen -

tat ge ade quat i un con trol del risc cons -

tant i està li mi ta da a de ter mi nats grups de 

po bla ció. 

A més a més de con si de rar el con trol del

risc en fun ció de l’o po si ció i la cai gu da,

cal te nir en comp te d’al tres as pec tes re la -

cio nats amb la pre ven ció de les le sions i

dels ac ci dents du rant la pràcti ca; al guns

són ge ne rals i d’al tres, més es pe cí fics,

han es tat con si de rats per au tors com Feto

(1994), Ba rrault, Bron da ni i Rous seau

(1991) i Egou me ni des (1989), en tre d’al -

tres, i no s’es cau d’a bor dar-los en aquest

tre ball. Mal grat tot, ens in te res sa de des -

ta car que un cop con tro lat el risc en la

pràcti ca del judo, se rem ca pa ços d’o fe rir

un pro duc te se gur, amb el qual acon se -

guir ob jec tius de sa lut, però cal no obli -

dar, que per què el judo si gui prac ti cat, és

ne ces sa ri que si gui atrac tiu i que pro por -

cio ni ex pe rièn cies sa tis fact òries a ni vell fí -

sic, psí quic i so cial. En aquest as pec te, és

de ter mi nant el pro cés didà ctic i la ca pa ci -

tat del pro fes sor per con ver tir una pràcti ca 

se gu ra en útil i atrac tí vo la, tot per me tent

que els prac ti cants in te rac tuïn amb l’ac ti -

vi tat en la me su ra dels seus in te res sos i

pos si bi li tats. 
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L’escola, l’institut, la raó i la passió
Un món es co lar ob jec ti vat pel nen,
la nena i l’adolescent d’avui, al vol tant
de la clas se d’Educació Fí si ca. Un pro cés de for ma ció 

§ LUIS GUI LLER MO JA RA MI LLO ECHE VERRY 
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i Esbar jo.
Pro fes sor de Plan ta. De par ta ment d’Edu ca ció Fí si ca, Esbar jo i Esport.
Fa cul tat de Cièn cies Na tu rals, Exac tes i de l’Edu ca ció.
Uni ver si tat del Cau ca. Po pa yán (Co lòm bia)

Re sum
L’es co la for ma part de la so cia lit za ció del

nen, la nena i l’a do les cent d’a vui com

a sub jec tes de drets1 i no so la ment com a

és sers de res pon sa bi li tats i deu res; aques -

ta (l’es co la), no no més és un fac tor im por -

tant en l’a pre nen tat ge de co nei xe ments

que l’ha bi li ten per es pa vi lar-se mi llor en

l’e ra (ona) del co nei xe ment i la in for ma -

ció, sinó que tam bé for ma part del seu

apre nen tat ge so cial i cul tu ral. 

Enmig de l’am bient es co lar, el sub jec te

de l’e du ca ció crea i re crea cul tu ra en do -

nar sen tit i sig ni fi cat a les se ves vivè ncies 

i ob jec ti va cions es co lars, al ho ra que for -

ma un tei xit de re la cions sub stan cials

amb tota la co mu ni tat edu ca ti va (es tu -

diants, pa res de fa mí lia, pro fes sors i di -

rec tius en tre d’al tres); per tant, l’es co la

és més que la re la ció pro fes sor-es tu -

diant, és món de la vida en què es dóna

sen tit a tot el que s’hi viu. 

La formació

Una mi ra da des dels opo sats 

“ ... Ni se sap a què ha de do nar-se pre -

ferè ncia, si a l’e du ca ció de la in tel·ligèn -

cia o a la del cor. No se sap ni poc ni

molt,si l’e du ca ció ha d’a dre çar-se ex clu -

si va ment a les co ses d’u ti li tat real, o si se 

n’ha de fer una es co la de vir tut, o si ha de 

con te nir tam bé les co ses del pur en tre te -

ni ment” (Arist òtil, La po lí ti ca, Ci tat per

Ca jio, 1996, p. 70).

El dia i la nit, el blanc i el ne gre, el dur i el

tou, l’a le gria i la tris tor; l’a mor i el de sa -

mor, la sa lut i la ma lal tia, el fred i la ca lor, 

l’ànim i la des ga na; el fo na men ta lis me i el 

re la ti vis me, el teò ric i el pràctic, la con -

cen tra ció i la dis trac ció, la raó i la pas sió.

Ter mes que es tro ben de ve ga des opo sats, 

de ve ga des en fron tats, d’al tres ve ga des

can viats, so vint són on no hi han de ser;

però sem pre es tan mo guts per l’ho me i la

dona, que cons truei xen hist òria des de les

se ves vivè ncies i ob jec ti va cions (com una

em prem ta) que es truc tu ren la seva for ma

d’ac tuar res pec te a ells ma tei xos i als al -

tres. L’és ser hist òric im pli ca que l’in di vi du 

dóna un sen tit i un sig ni fi cat a les per so -

nes i a les co ses, mo gut es pe cial ment per

l’a fec te que aquest sen ti en vers aque lles;

els seus gus tos i els seus dis gus tos són

cons tant ment ex pres sats a par tir de la in -

te rac ció. 

Enmig d’a ques ta sig ni fi can ça que se li

ator ga al mi, a l’al tre i a allò al tre, es diu

i es pre di ca el que per re gla ge ne ral no

s’a pli ca; se sap què és el bé, però ens

sen tim atrets pel mal i, és clar, mol tes

ve ga des hi caiem; es tem ena mo rats, i no 

sa bem ni quan ni com va arri bar aquest

amor; de fet, no sa bem ni quan el vaig

dei xar d’es ti mar o la vaig dei xar d’es -

timar. 

Se sap que el nos tre tre ball cal fer-lo bé,

que hem d’a rri bar a l’ho ra in di ca da, què

és el que su po sa da ment cal fer, i tan ma -

teix, hem de ren dir amb un in for me el

que hem fet; és més, ens vi gi len per -

què pu guem fer allò que ens han en co -

ma nat.

Diem que es ti mem la nos tra pro fes sió, i

en oca sions en de ni grem; sa bem que l’e -

du ca ció és la que pot treu re de l’os tra cis -

me una na ció, i en oca sions som mals

edu ca dors. Estem con ven çuts que el co -

nei xe ment ens acos ta a la sa vie sa, i no ho

en sen yem tot als nos tres es tu diants. En
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Pas sió
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1 Ten ti Fan fa ni con si de ra que abans es te nia una no ció de nen, ado les cent i jove com d’al gú que pos se ïa més deu res i 

res pon sa bi li tats que no pas drets i ca pa ci tats; tan ma teix, en ca ra que aques tes re la cions amb el món adult con ti -

nuen sent asimè tri ques, a ho res d’a ra es co men cen a con si de rar aquests ac tors so cials com a sub jec tes de drets.

Abstract

School plays its part in the so cia li sa tion of

boys, girls and ado les cents of to day as

sub jects of rights and not only as beings of

res pon si bi li ties and du ties: the school is not

only an im por tant fac tor in the lear ning of

know led ge, which ena bles them to act bet ter

in the era of know led ge and in for ma tion, but

also plays a part in their so cial and cul tu ral

lear ning.

In the school atmosphere, the subject of

education creates and recreates culture

giving sense and sensibility to his

experiences and school objects, as well as

forming a web of substantial relationships

with all the educative community

(students, parents, teachers and directors) 

so, the school is more that the

student-teacher relationship, it is the

world of life itself which give sense to

everything that happens in it.

Key words

Formation, Physical education, Game,

Reason



po ques pa rau les, vi vim en un món de con -

tra dic cions que ens con fon cada ve ga -

da més.

L’o po sat es tor na de ve ga des del ma teix

cos tat; això depèn, és clar, si el dis curs o

l’ac ció són de la nos tra con ve nièn cia o no. 

En con se qüèn cia, els nos tres ac tes, so -

vint, con tra diuen la nos tra ma ne ra de

pen sar i ac tuar, i contrària ment, el nos -

tre ac tuar, no és con se qüent amb el nos tre 

pen sar. 

Entre els opo sats, es tro ben els punts in -

ter me dis; en tre el blanc i el ne gre exis tei -

xen ma ti sos gri sos que al ho ra po den ser

clars o fos cos, im per cep ti bles o ro tunds;

allò que és fosc tam bé s’es va neix. De dia

o de nit, la llu na i el sol s’e na mo ren i for -

men un idil·li ano me nat eclip si; en tre el

que és fred i el que és ca lent es tro ba allò

que és tebi. Enca ra sort que els opo sats es 

fle xi bi lit zen, en cas con tra ri, els dog -

màtics i els ab so lu tis tes es ta rien reg nant

tirà ni ca ment en un món fo na men ta lis ta o

re la ti vis ta, però uni for me. 

En l’àmbit edu ca tiu, par ti cu lar ment, els

dis cur sos opo sats i tènues s’al bi ren amb

més in ten si tat, en per ce bre’s un brou o

cul tiu de re la cions que im preg na tota la

co mu ni tat edu ca ti va. Els con tin guts cu rri -

cu lars pro pis de l’es co la i l’ins ti tut, no són

el cen tre del pro cés edu ca tiu, sinó que

són un mitjà per què el sub jec te tro bi els

pris mes aco lo rits de la vida i no sim ple -

ment l’o po sat de cada co lor. A l’es co la i

l’ins ti tut, l’es tu diant FORMA tam bé la seva

vida èti ca, po lí ti ca i lú di ca en tre d’al tres;

són es fe res que for men part del de sen vo -

lu pa ment humà. Però: què és for mar? què 

és for ma ció? Què sig ni fi ca for mar per a la

vida i no so la ment per al co nei xe ment

d’ha bi li tats tècni ques? 

Doncs bé, com a res pos ta a la raó il·lus -

tra da i po si ti va del se gle XVII i XVIII (ca rac -

te rit za da pel que fa a for ma ció per l’ex -

per te sa, el de sen vo lu pa ment de ta lents i

el fet de te nir una cer ta edat per po der re -

sol dre pro ble mes del món adult), sor gei -

xen les cièn cies de l’es pe rit (amb au tors

com Her der, Dilt hey i Sle cheir ma cher, i

més en da vant Hein deg ger i Ga da mer),

amb un nou con cep te d’hu ma ni tat i for -

ma ció. For mar-se no més en la raó pràcti -

ca, herè ncia kan tia na i re col za da des prés 

per Her der, vo lia dir “les obli ga cions que

té el sub jec te amb ell ma teix de no dei xar

ro ve llar els ta lents pro pis” (Ga da mer

1993, p. 38). 

Aquest con cep te kan tià de for ma ció, s’a -

llun ya va de la vida i de la vivè ncia, que se -

gons Ga da mer, són les que te nen en

comp te l’ex pe rièn cia del sub jec te for ma da 

a par tir de la in te rac ció. En aquest sen tit,

Hum boldt, ci tat pel ma teix au tor, dóna un 

sen tit al mot for ma ció que di fe ren cia la

cul tu ra (que for ma per a la tècni ca i el ta -

lent) de la for ma ció de l’és ser. “Quan en la 

nos tra llen gua diem for ma ció, ens re fe rim

a una cosa més ele va da i més in te rior, a la 

for ma de per ce bre que pro ce deix del co -

nei xe ment i del sen ti ment de tota la vida

es pi ri tual i èti ca, i es ves sa har mo nio sa -

ment so bre la sen si bi li tat i el carà cter”.

(Ibí dem).

Ga da mer con si de ra (pre nent com a base

allò que ex po sa Hum boldt) que for ma ció

no vol dir de sen vo lu pa ment de ta lents o

ca pa ci tats, sinó la for ma ció de l’ho me

que es tro ba en re la ció amb la seva vida

in te rior. For ma ció que no no més té pre -

sents les ca pa ci tats de ri va des de la raó,

sinó tam bé les de ter mi na cions del cor,

del sen ti ment, d’u na vida va lo ra da a par -

tir d’u na èti ca no im po sa da, sinó for ma -

da en una re fle xió amb un ma teix, amb

l’al tre, i amb el món. És una for ma ció

con tí nua tot al llarg del temps, on no so -

la ment la raó, sinó tam bé la sen si bi li tat i

el sen ti ment, són cada ve ga da més la -

tents. 

En el sec tor edu ca tiu, (lloc on su po sa da -

ment es tro ba més com pro me sa la for ma -

ció) crei xen i de crei xen re la cions; les ex -

pec ta ti ves de l’és ser i el de sig de ser aug -

men ten o al con tra ri min ven; el sen tit de

la vida i d’allò que és humà es tei xei xen

no per les as sig na tu res re bu des, sinó per

l’ac ti tud que s’as su mei xi da vant d’a que -

lles. Si no és així, la vida a l’es co la es

pan si ria, per què no més se ria font de da -

des i in for ma ció, al ho ra que es ta ria far ci -

da de va lo ra cions ins tru men tals re gi des

per la ver ti ca li tat del fet que un co nei xe -

ment de pen dria d’al gú su po sa da ment

com pe tent. L’es co la no no més és font de

co nei xe ment i de tècni ques ra cio nals,

sinó tam bé de re la cions so cials que no

ne cess ària ment te nen res a veu re amb la

raó, sinó tam bé amb la no raó.2 En

aquest sen tit, es ne ces si ta “una ins ti tu ció 

es co lar que for mi per so nes i ciu ta dans i

no ‘ex perts’; és a dir, que de sen vo lu pi

com petè ncies i co nei xe ments trans dis ci -

pli na ris i no dis ci pli nes i es que mes abs -

trac tes i co nei xe ments que no més te nen

va lor per a la pròpia ins ti tu ció” (Ten ti

Fan fa ni, 2000, p. 72). 

Com a in gre dients que as sao nen o li do -

nen gust al món es co lar (es co la-ins ti tut);

hi ha el joc i l’es port com a fac tors im por -

tants d’a pre nen tat ges tècnics, però so bre -

tot so cials. L’e du ca ció fí si ca, com a

pràcti ca pe dagò gi ca, es tro ba més re la cio -

na da amb aquests fac tors, al ho ra que

ocu pa un lloc pri vi le giat en la vida del

nen, la nena i l’a do les cent, des de la con -

so li da ció del seu pro jec te de vida. Aques -

ta as sig na tu ra, so vint és com pa ra da amb

les al tres, o bé per re con èi xer-la com una

àrea que aju da a la for ma ció del sub jec te

(en ca ra que no si gui con se qüent amb els

ac tes), o bé per res tar-li im portància da -

vant de l’ex per te sa i el co nei xe ment acu -

mu lats de les al tres as sig na tu res que for -

men part del pen sum. 

Kant con si de ra va que “la teo ria sen se la

pràcti ca és cega”; però “la pràcti ca sen se

la teo ria és bui da”. L’u na ne ces si ta l’al tra, 

són mú tua ment de pen dents en tre elles;

l’u na no es com ple men ta sen se l’al tra.

Ernst Von Gla sers feld, per la seva ban da,

tam bé con si de ra que la pràcti ca cen tra da

en el fet d’o brar, ha d’a nar ba rre ja da amb

el fet de pen sar, per tal de po der tro bar un

equi li bri en la com pren sió d’un sa ber es -

pe cí fic.

“Hum ber to R. Ma tu ra na diu: ‘Sa ber con -

sis teix a po der obrar ade qua da ment’. Jo li 

afe gei xo la fra se com ple ment ària: ‘Sa ber

vol dir po der com pren dre¹, per què de ve -

ga des pen sar és més im por tant per a no -

sal tres que obrar. En tots dos sec tors ens

es for cem ac ti va ment a cons truir, amb

ele ments, una suc ces sió que ens per met
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2 La no raó és una ca te go ria fi losò fi ca que pro po sa Da río Bo te ro Uri be (2000, p. 30) per com pren dre un vast àmbit d’instàncies cul tu rals i de pen sa ment, que no ca ben a la raó

sen se ser irra cio nals. Així es té l’in cons cient, la na tu ra, el mite, l’art, la li bi do, la vo lun tat de po der, etc.



de re cu pe rar l’e qui li bri o de man te nir-lo.

En el pri mer cas, la suc ces sió con sis teix

en ele ments sen so rio mo tors, en el se -

gon en con cep tes (i atès que per re gla ge -

ne ral els con cep tes es tro ben arre lats en

al gun lloc d’allò que és sen so rio mo tor,

gai re bé sem pre ex pe ri men tem els dos

sec tors ba rre jats)” (Ernst Von Gla sers -

feldm, 1995, p. 128). 

Tan ma teix, en edu ca ció fí si ca, de ve ga -

des, és comú te nir en comp te la pràcti ca

sen se la re fle xió; so vint (per a un pú blic en 

ge ne ral), aques ta as sig na tu ra és ca ta lo ga -

da com una àrea de mera ac ció sen se sen -

tit i poc pen sa da; un mo vi ment cons tant

sen se un per què de fi nit, man cat de for -

ma ció. 

La men ta ble ment, al guns pro fes sors en -

carregats de for mar el ciu tadà d’a vui des

de l’e du ca ció fí si ca, es con tra diuen en es -

bom bar els grans be ne fi cis d’a ques ta, i no 

obrar en con se qüèn cia, amb fets reals i

con crets, d’a cord amb allò que se’n pre di -

ca; es sent així, cada ve ga da es fa més

notò ria la fal ta d’in terès de l’es tu diant (es -

pe cial ment a l’ins ti tut) per aques ta àrea,

per què s’ob ser va una di co to mia en tre els

seus ima gi na ris i els con tin guts pro pis de

l’as sig na tu ra. 

Tot se guit, i de for ma una mica pro vo ca ti -

va, vull ex po sar una breu re fle xió al vol -

tant de l’e du ca ció fí si ca im par ti da per al -

guns do cents a l’es co la i l’ins ti tut, al ho ra

que ex po so la pas sió i la raó que es mou al 

vol tant d’a quests es ce na ris des de la seva

part for ma ti va. 

L’escola

El sen yor joc: mo ti va ció cons tant del nen

i la nena; carè ncia de sig ni fi cat per part

del pro fes sor.

“... Hi ha un ele ment que tro ba un lloc per -

ma nent en l’e du ca ció i en el com por ta -

ment ge ne ral i que, com a for ma de de sen -

vo lu par qua li tats útils per a la vida, per tany 

al pa ra ment ori gi nal d’e ner gia dels ho mes i 

els ani mals, en ca ra que és eli mi nat de for -

ma crei xent per la ra cio na lit za ció de la

vida: el joc... ” (Max We ber).

En els pri mers anys de l’es co la (eta pa de

so cia lit za ció se cund ària del nen i la nena

(ve geu Ber ger i Luck man, 1983), el sub -

jec te co men ça a tro bar-se amb l’al tre,

que no ne cess ària ment és un mem bre fa -

mi liar, es ta bleix re la cions, acon se gueix

amics, de fen sa el seu te rri to ri, juga sen se 

sa ber mol tes ve ga des que és a clas se, els 

seus qua derns són ideals no per fer nú -

me ros sinó per rat llar, es quin çar i fer

avions; tant se val si s’em bru ta o si es ti re -

gas sa la ja que ta i l’es quin ça. 

Entre l’en sen ya ment pro pi de la clas se i

les re la cions dels nens i les ne nes, es

tro ba el joc que no té lí mits; les se ves

fron te res són ima ginà ries i acor da des

en tre els ma tei xos nois; les re gles són

les se ves re gles i no les de l’es co la, el

seu món és pro pi i no en tén gai re els rao -

na ments del pro fes sor; tan ma teix, ca len

les re gles del mes tre com a via asimè tri -

ca que res pon al seu ju di ci i la seva lògi -

ca d’a dult. 

En el món es co lar, els nens i les ne nes

pre fe rei xen les as sig na tu res que més s’as -

sem blen als jocs; les pa rets de l’au la es

 dilueixen, es fan in vi si bles, i els lí mits

s’am plien per po der có rrer. Aques ta as sig -

na tu ra s’a no me na Edu ca ció Fí si ca; en

aques ta, el pro fes sor és ad mi rat per què es 

tro ba al pati d’es bar jo, en vol tat de pi lo tes, 

cor des, bas tons i tots els al tres ma te rials

que po den ser les mans i els peus del joc.

Tant per a nens, com per a ne nes, el joc és 

“allò” que els im pul sa a in gres sar en es -

pais d’i ma gi na ció i somieig com a part de

la seva subjectivitat. 

Ga da mer es pre gun ta, res pec te al joc, si

és pos si ble dis tin gir-lo dels sub jec tes que

hi ju guen (ju ga dors), per què for ma part,

com a tal, de tot un se guit de com por ta -

ments de la sub jec ti vi tat. “Es pot dir, per

exem ple, que per al ju ga dor, el joc no és

una cosa se rio sa, i que aques ta és pre ci -

sa ment la raó per la qual juga. Tan ma teix, 

és molt més im por tant el fet que en ju gar

es dóna una mena de se rie tat pròpia, una

se rie tat fins i tot sa gra da” (Ga da mer,

1993, p. 144). 

Joc sa grat per a nens i ne nes que viuen

en mig de fets opo sats; d’u na ban da, la

quie tud d’es tar as se guts com a mí nim

dues ho res en una clas se; de l’al tra, el

mo vi ment des bor dant que pro dueix el joc; 

mol tes ve ga des, el con trol del joc s’es ca pa 

de les mans dels pro fes sors. Joc (que d’a -

ra en da vant ano me na ré el sen yor joc, o hi

faré re ferè ncia com a joc, des de la pers -

pec ti va on tolò gi ca del sub jec te), és el

 protagonista, l’ac tor prin ci pal i el més de -

fen sat per aquests pe tits ac tors so cials

sub jec tes de dret. 

“Igual que en l’art, una obra no és cap ob -

jec te da vant del qual es tro bi un sub jec te

que ho és per a ell ma teix; per con tra, l’o -

bra d’art té el seu ve ri ta ble sen tit en el fet

que es de vé una ex pe rièn cia que mo di fi ca

el qui l’ex pe ri men ta; el que que da és l’o -

bra, no la sub jec ti vi tat de l’ex pe ri men ta -

dor ... Igual pas sa amb el joc, que pos -

seeix una essència pròpia, in de pen dent

de la cons cièn cia dels que hi ju guen. Per
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tant, el ve ri ta ble sub jec te del joc no és la

sub jec ti vi tat de qui rea lit za l’ac te de ju gar; 

el sub jec te és més aviat el joc ma teix”

(Ga da mer, 1993, p. 147).

En ator gar al joc la pre pon derà ncia de

sub jec te so bre els que hi ju guen, s’hi po -

den re con èi xer els seus grans va lors com 

a mitjà de for ma ció, i al ho ra com a fi na -

li tat d’es bar jo i gau di, per part dels qui

ac ce dei xen al bell acte de ju gar. Des de

la seva part for ma ti va, el sen yor joc ha

d’a nar acom pan yat d’un al tre o d’al tres

que es tro ben a prop d’a quest bell es -

pec ta cle (el joc i els ju ga dors) per tal

d’a fe gir-hi el seu toc for ma dor, el qual

no es dóna sen se in te rrup cions sinó

abra çats per ell (el joc).

Nens i ne nes sa ben qui és el sen yor joc,

el co nei xen mi llor que els adults, en par -

len quan diuen: ima gi nem-nos que... ju -

guem a...; però a l’es co la po den ju gar en 

unes cer tes oca sions i en uns certs es -

pais; tan ma teix, el sen yor joc sem pre és

amb ells, es pe cial ment a clas se d’e du -

ca ció fí si ca, en es bar jo o des cans i al

pati es co lar; pels pas sa dis sos, s’es quit -

lla a les au les; en fi, és l’e tern pro ble ma

dels pro fes sors, que no sa ben què

fer-ne, per què per re gla ge ne ral no és

ben vin gut a la clas se. 

Amb el sen yor joc, els nens i les ne nes

co nei xen les me ra ve lles de mou re’s sen -

se lli gams ni re cri mi na cions; des gra cia -

da ment, el que més els agra da (es tar

amb el sen yor joc), és vio len tat amb el

lla pis i el pa per. Han d’es criu re més,

per què es van en da rre rits o flui xos en es -

pan yol, ma temà ti ques o qual se vol al tra

matè ria que no han po gut aca bar; per

tant, no po den sor tir a ju gar. No serà

que ja s’han en da rre rit for ça en edu ca ció 

fí si ca, en es bar jo, és a dir, a clas se amb

el sen yor joc? Qui reem pla ça aques tes

clas ses per du des, qui es va in ven tar

aques ta nor ma de reem pla çar el joc? On

és el pro fes sor d’e du ca ció fí si ca per què

de fen si els seus drets? La res pos ta és

que la lògi ca ra cio nal li diu al pro fes sor

que és més im por tant la raó ba sa da en

la teo ria de la ma temà ti ca i l’es pan yol

(sen se dei xar de ser im por tants) que la

lògi ca de la pas sió, del de sig, del cor que 

ba te ga més de pres sa quan s’a cos ta l’es -

bar jo i la clas se de “fí si ca”, com l’a no -

me nen tant nens com ne nes.

“‘Pro fe’, no vo lem es criu re més. Dei xi’ns

di buix. Jo no vull es criu re més. 

‘Pro fe’, demà més ava lua cions. 

Estic can sa da de tan ta ava lua ció. 

Vostè ens va dir que avui fa ríem Edu ca ció

Fí si ca i se’n va obli dar... 

‘Pro fe’, per què tots els dies ens en sen ya 

so la ment ma temà ti ques i es pan yol?...”

(Frag ment de re lat. Text La pell de l’Àni ma,

Ca jio (1996, p. 25). 

Pa ra do xal ment, la clas se d’e du ca ció fí si -

ca arri ba (un cop o dos per set ma na),

però, de ve ga des, no amb les ga nes d’és -

ser orien ta da pel pro fes sor, sinó per lliu rar 

els ma te rials per què nens i ne nes ju guin

(quin pri vi le gi té el sen yor joc); el do cent

orien ta al gu nes ron des i lliu ra els ma te -

rials per què ini ciïn els par tits,3 la ma jo ria

d’a quests nens ju guen; però, què pas sa

amb els que no vo len ju gar? O si ju guen,

què pas sa amb els que es pe guen, amb

els que fan tram pa, amb els que en vaei -

xen el te rri to ri dels al tres, tots ple gats

abra çats pel sen yor joc? On és el pro fes -

sor? Per re gla ge ne ral, ab sent o en al tres

ac ti vi tats. La meva re fle xió res pec te d’a -

quest tema és que, de ve ga des, el sen yor

joc és uti lit zat pel professor d’educació

física com una excusa per no orientar la

seva classe. 

Quan els nens i les ne nes es tan ju gant, el

pro fes sor d’e du ca ció fí si ca no hi és, o si hi

és, sim ple ment vi gi la, però no for ma; de

ve ga des, està par lant amb al tres do cents

o ha can viat d’ac ti vi tat. Pot ser el ne ces si -

ten per a as sump tes de l’es co la; qui na

llàsti ma, s’ha tor nat a per dre, un cop més, 

com tan tes al tres ve ga des, l’o por tu ni tat

de for mar en con vivè ncia, de for mar per

sa ber guan yar i sa ber per dre, de po sar en

pràcti ca el res pec te i la to lerà ncia; va lors

que es fan rea li tat en la in ter sub jec ti vi tat

dels nens i les ne nes en mig de joc; lògi ca -

ment, això es fa rea li tat, sem pre i quan el

pro fes sor hi pac ti (amb el joc); és a dir,

se’l pren gui se rio sa ment; en cas con tra ri,

tant nens com ne nes, pre fe ri ran es tar a

classe amb el joc que no pas amb el

professor d’educació física, que se’n

desentén. 

El pro fes sor, en no pren dre’s el joc se rio -

sa ment, es li mi ta a dei xar que aques tes

pe ti tes per so nes es tro bin pri va da ment

amb ell, que aquest acom plei xi el seu pa -

per for ma dor en l’es pe ci fi ci tat de l’ac te es -

men tat (del mo ment), i no dóna la for ma -

ció in te rior de l’es pe rit acom pan ya da amb 

la pas sió de ju gar. Essent així, el sen yor

joc, sen se el pro fes sor, ac tua més per

descàrre ga emo cio nal en els pe tits que no

pas per for ma ció, ja que no tre ba lla man -

co mu na da ment amb ell. Aquest (el pro -

fes sor), la men ta ble ment, deixa de vega -

des que el joc faci la classe per ell. 

Per tant, el joc ha es tat, i con ti nua sent a

molts llocs, l’ex cu sa per fec ta del pro fes sor 

d’e du ca ció fí si ca per no orien tar la clas se;

la fun ció del pro fes sor, pel que fa a aquest 

tema, con sis teix a do nar la ma tei xa or dre

cada set ma na: “aneu a ju gar”. És una

clas se que for ma molt poc, és so la ment

vi gilà ncia o absència, ame na ça cons tant

so bre els nens i ne nes de fer-los en trar a

l’au la si es ba ra llen o dis cu tei xen en tre

ells, o de por tar-los davant el rector de

l’escola si no obeeixen. 

En sín te si, el sen yor joc con ti nuarà reg -

nant en les ac ti tuds i ima gi na ris de nens

i ne nes com a font de som nis i emo -

cions; en l’a dult, el joc serà l’a ju dant, la

mai na de ra i l’ex cu sa ideal per no orien -

tar la clas se. La men ta ble ment, per a al -

guns pro fes sors el joc no és sub jec te, per 

tant, no pot ser pres se rio sa ment i aju -

dar, doncs, en la for ma ció de l’in fant es -

co lar. 

Tor nant a les co ses opo sa des de la vida,

com li és de di fí cil a l’ho me, i es pe cí fi ca -

ment al do cent d’a vui, ar ti cu lar la pas sió

del joc amb la raó for ma ti va que l’ex pe -

rièn cia es men ta da pot ori gi nar. Ven tu ro -

sa ment i de for ma una mica ex cep cio nal,

We ber con si de ra el joc com allò que pot

trans cen dir el que l’ho me, a tra vés de la

hist òria, ha se pa rat o con si de rat com a

opo sat. “El joc és una for ma d’‘e du ca ció’

que en la seva ins tin ti vi tat es pont ània i
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3 Quan em re fe rei xo a la pa rau la par tits, ho faig en el sen tit que els nois (es pe cial ment els ho mes) for men equips per ju gar al fut bol en una pis ta pe ti ta; això ho fa un grup dels nens, 

els al tres, sim ple ment, ob ser ven o rea lit zen al tres jocs.



ani mal, trans cen deix qual se vol se pa ra ció

en tre allò que és ‘es pi ri tual’ i allò que és

‘ma te rial’, en tre el ‘cos’ i l’‘àni ma’, no hi fa 

res com es ti gui de convencionalment

sublimada”. Weber (1978) traduït per

Mosquera (2000, p. 92).

L’institut 

Una edu ca ció fí si ca ob jec ti va da per

l’a do les cent com a tova i ge la ti no sa, que

de ve ga des no mo ti va ni for ma

Els drets dels nens i les ne nes re la cio nats

amb el sen yor joc han es tat si len ciats.

Com hem re fe rit abans, la res pon sa bi li tat

que té l’e du ca ció fí si ca com a for ma do ra

de va lors en con vivè ncia, es re dueix a la

re la ció dels in fants amb el joc sen se una

orien ta ció es pe cí fi ca; però, què pas sa

amb aquest nen o nena quan es de vé ado -

les cent? Quan l’he te ro no mia pròpia de l’o -

be dièn cia cega i ab so lu ta co men ça a tor -

nar-se au to no mia, en pos seir més po der

de de ci sió i dir amb menys por el que suc -

ceeix a l’in te rior de l’es co la, ara ins titut?

Els i les ado les cents, a di ferè ncia dels

nens i les ne nes a l’es co la, uti lit zen un

prin ci pi de re ci pro ci tat pel que fa a les re -

la cions so cials que s’es ta blei xen a l’ins -

titut. 

“Men tre que, a l’es co la, con si de ra l’au to ri -

tat i el mes tre com una cosa na tu ral i in dis -

cu ti ble, l’a do les cent per cep que les ins ti -

tu cions (l’ins ti tut, però tam bé la fa mí lia)

cons ti tuei xen mons com ple xos on hi ha

una di ver si tat d’ac tors amb in te res sos i ‘ca -

pa ci tats di fe rents’. L’om ni potè ncia del

mes tre ten deix a és ser sub sti tuï da per la

vi sió, més com ple xa i po lí ti ca, de les re la -

cions i el joc... L’a do les cent ten deix a pen -

sar que el res pec te, per exem ple, ha de ser

una ac ti tud re cí pro ca i no so la ment una

obli ga ció d’ell cap als pro fes sors” (Ten ti

Fan fa ni, 2000, p. 66). 

Des d’a ques ta con cep ció col·le gial per

part de l’a do les cent, es pot in fe rir que el

pro fes sor perd una part de la seva au to ri -

tat i al ho ra de la imat ge i el pres ti gi de què 

pot gau dir a l’es co la; els co men ta ris i les

imi ta cions que fre guen la ri di cu lit za ció, a

cos ta del mes tre, són més fre qüents; els

de sen certs dels seus en sen ya ments es co -

men ten als pas sa dis sos, a la cafeteria i

fins i tot a l’aula mateix.

La clas se d’e du ca ció fí si ca, és clar, no

s’es ca pa de les crí ti ques sen se pie tat dels

i de les ado les cents, abans nens i ne nes;

el pro fes sor de l’es co la pas sa d’és ser ad -

mi rat (per què la ma jor part del temps es

tro ba al pati es co lar i està més a prop del

sen yor joc, més que no pas tre ba llant-hi),

a és ser de sa cre di tat a l’ins ti tut per la seva

es cas sa orien ta ció a la clas se; la seva au -

to ri tat ha de cai gut i fins i tot ha anat a pa -

rar a l’úl tim lloc res pec te a la per cep ció

ge ne ral que es té dels do cents. 

El pro fes sor d’e du ca ció fí si ca no sap tant

com el de quí mi ca, càlcul o fí si ca ma -

temà ti ca; aquest do cent, o bé lliu ra els

ma te rials per què els es tu diants fa cin es -

port (sen se un mo tiu es pe cí fic), o bé

orien ta la clas se de for ma im po si ti va, amb 

un gran des gast energ ètic de ti pus tècnic i

ins tru men tal (mo vi ments ope ra tius), però

no un des gast energ ètic afec tiu (mo vi -

ments tran si tius).4

Des d’a ques ta pers pec ti va, les clas ses

d’e du ca ció fí si ca es tor nen avo rri des i ru -

tinà ries, se’n re pe tei xen mas sa els con tin -

guts, no s’hi en sen ya res de nou, s’a ca ba

la clas se abans d’ho ra amb la jus ti fi ca ció

d’a rri bar més aviat a l’al tra as sig na tu ra o,

sen zi lla ment, perquè ha començat a

ploure. 

Aquest ti pus de pro fes sor es ca rac te rit za

per es tar man cat de dis ci pli na, la seva

prin ci pal ac ti vi tat és l’es port lliu re, (en

primà ria s’a no me na joc). La mena d’es -

port més prac ti cat és ex clu si va ment el

que s’a co mo da a l’es ce na ri (po ques ve ga -

des veuen la pos si bi li tat de rea lit zar clas -

se fora de la ins ti tu ció), però, com hem

 referit abans, és “lliu re”, és a dir, que ca -

das cú juga o fa es port com vol. Els al tres

es ports que són moda, ano me nats

d’“aven tu ra” o a la “na tu ra”, es prac ti quen 

ex traes co lar ment, al ca rrer, als cam pa -

ments de ba rris i als clubs, en tre d’al tres. 

La nor ma de fer clas se d’e du ca ció fí si ca

ha de sa pa re gut, no exis teix l’o bli ga ció

d’es tu diar i me mo rit zar, i això és di fe rent

de les al tres àrees on sí que s’ha de res -

pon dre de les tas ques. Es pas sa d’u na

sub jec ció èti ca ba sa da en el fet de do nar

ex pli ca cions d’allò que hom ha es tu diat,

al lliu re ar bi tri de dei xar fer sen se sen tit;

és a dir, d’un fo na men ta lis me ba sat en la

raó de les al tres as sig na tu res, a un re la ti -

vis me que em peny a l’a bú lia i a la desídia

en percebre una classe poc orientada. 

No va ment, en tren en es ce na les co ses

opo sa des; allò que és fred i allò que és ca -

lent, allò que és tou i allò que és dur tor -

nen a emer gir. De la cosa tova que és l’e -

du ca ció fí si ca a la du re sa de les al tres

matè ries. De la ri gi de sa, del com pli ment,

de la nor ma, de l’e xa men, del si len ci i de

la mi ra da pe ne trant del pro fes sor exi gint

una res pos ta de co nei xe ment (d’al tres as -

sig na tu res), a una educació física del no

control o descontrol. 

A clas se d’e du ca ció fí si ca no es tro ba la

qua drí cu la de l’au la, ni les ca di res or de -

na des, les pa rets han de sa pa re gut, els

es tu diants s’han dis si pat, el pro fes sor

no mira de for ma pe ne trant; és més, de

ve ga des ni tan sols mira, per què els ha

ma nat fer “es port lliu re”. Si això és fre -

qüent, i apa rent ment nor mal en una

clas se tova o ge la ti no sa (edu ca ció fí si -

ca), tam bé és nor mal que l’es tu diant

 utilitzi la ma tei xa clas se per rea lit zar

tas ques o exer ci cis d’al tres matè ries o

as sig na tu res. 

El pro fes sor de les matè ries “du res” (d’al -

tres as sig na tu res) par la i exi geix aten ció,

si len ci, co pia molt a la pis sa rra, per què

els es tu diants es cri guin i no es dis tre guin.

En edu ca ció fí si ca, el pro fes sor par la i tot -

hom “pas sa d’ell”, com diuen els es tu -

diants, mi llor dit, no li pres ten aten ció. De 

què deu par lar? Què és això no atrac tiu

què diu per què nin gú no li pres ti aten ció?

No serà més aviat que els es tu diants es -

tan acos tu mats, a clas se d’e du ca ció fí si -

ca, a no ser mi rats amb el gest for ma dor

del re co nei xe ment i la sor pre sa (hist òria

que ve des que eren nens), és a dir, estan

acostumats que hom no els prengui

seriosament. 
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4 Le Boulch (1997), quan par la de mo vi ments ope ra tius fa re ferè ncia a aquells que són ex te riors a la per so na i de sig ni fi ca ció i fi na li tat adap ta ti va. Aquests mo vi ments tècnics van

adre çats al con trol del medi, dels ob jec tes i ma te rials i a la con fron ta ció amb al tres per so nes. Els mo vi ments tran si tius van adre çats a la per so na in trín se ca ment i no a l’ex te rior,

són de carà cter sub jec tiu, com ara els ges tos i les mí mi ques de na tu ra le sa ex pres si va, que ma ni fes ten la tra duc ció d’allò que hom ha vis cut en for ma afec ti va i emo cio nal.



Han es tat al menys vuit anys d’e du ca ció fí si -

ca on els han ne gat i al ho ra els han dei xat

ju gar al que ells han vol gut, sen se un per -

què de fi nit (que tot i que pot ser im por tant,

no han tin gut en el joc el seu gran po der for -

ma dor); per tant, no és nor mal es col tar la

imat ge d’al gú que exer ceix el pa per de pro -

fes sor d’e du ca ció fí si ca (en ca ra que la per -

so na hagi can viat) com algú que els es col ta

i els aju da en el seu pro cés de for ma ció. 

L’es ta tus i la imat ge que es té d’a quests

pro fes sors és d’al gú que posa les co ses

fàcils, fluix, a qui no val la pena de pres -

tar-hi aten ció; la ma tei xa imat ge (a tra vés

del temps) re flec teix l’a do les cent en veu re

el poc po der de con ven ci ment i de cre di bi -

li tat que aquest ti pus de do cents pos seeix; 

i en aquest cer cle vi ciós, es mou una clas -

se tova i fal ta da de con sistència, d’u na

pràcti ca que pot ser re la ti va (de ve ga des

sí, de ve ga des no), però la pra xi és gai re bé 

nul·la. Hom és cons cient del que s’ha de

pen sar i fer; tan ma teix, el de sig de fer-ho

rea li tat no es pre sen ta; “i així que da ran

en re re els dies de la in fan te sa, dei xant el

re cord am bi gu d’u na fe li ci tat que es va es -

ca par sen se sa ber com i la nostàlgia d’in fi -

ni tat d’ex pec ta ti ves la tents que no van

acon se guir de des xi frar-se, per què no va

haver-hi temps ni lloc per donar curs a la

ima gi na ció” (Ca jio, 1996, p. 32). 

La Raó i la passió 

Una edu ca ció fí si ca ac tual que s’es ca pa

de la raó i la pas sió del nen, la nena,

i l’a do les cent d’a vui

Si la imat ge de l’e du ca ció fí si ca s’ha per -

dut com una de les àrees que més apor ta

a la cons truc ció de fer-se humà, els re sul -

tats no po den ser més que mera fal ta de

mo ti va ció pel que fa al de sig que ge ne ra

ju gar i fer es port, i la pas sió cog ni ti va d’a -

pren dre alguna cosa nova. 

Opo sat al mal, tam bé es tro ba el bé, tot

pol po si tiu té el seu ne ga tiu; si la per cep -

ció que es té de l’e du ca ció fí si ca per part

de la ma jo ria dels es tu diants, és de fa ci li -

tat, de de sí dia i d’in di ferè ncia; és a dir,

allò que és ne ga tiu, està tam bé la ca pa ci -

tat de pro mou re l’a cord i el re co nei xe ment 

de l’altre (l’aspecte positiu). 

El gran avan tat ge de l’e du ca ció fí si ca és la 

seva dinà mi ca, el seu mo vi ment men tal,

es pi ri tual, mo ral, el que no es veu; la pro -

mo ció del cu rrí cu lum ocult, per què no és

no més el mo vi ment fí sic el que es posa en

joc, sinó tam bé la seva part in vi si ble, allò

de què per re gla ge ne ral no es par la. El va -

lor im plí cit pot es tar més en la clas se d’ur -

ba ni tat, de de mocr àcia i cí vi ca, més en

edu ca ció fí si ca; aquests dis cur sos no són

ima gi na ris, són reals, són part del fet d’o -

brar, vet aquí el seu carà cter for ma dor.

Les al tres as sig na tu res, sen se dei xar de

ser im por tants, brin den una com petè ncia

en el co nei xe ment es pe cí fic, però po ques

ve ga des es res pi ra l’èti ca (allò que és mo -

ral) del nen, la nena, i l’a do les cent; són

clas ses mas sa pla nes per do nar es pai a

l’e mo ció i la pas sió, per què la cara ex pres -

si un som riu re, àdhuc per re cla mar a l’al -

tre al gu na cosa in jus ta. La clas se d’e du ca -

ció fí si ca és pro pí cia per a tots aquests

 actes i molts més; la men ta ble ment, en

mol tes oca sions, això no s’es de vé, per què

l’e du ca ció fí si ca es tro ba obli da da pel que

fa a la for ma ció in te rior de la per so na; és

mas sa pràcti ca com per pren dre-la se rio -

sa ment; és part de la in di ferè ncia en la

ma jo ria dels ima gi na ris de l’a dult, en con -

si de rar-la com una as sig na tu ra ac ti vis ta i

man ca da de for ma ció. En aquest sen tit,

està emer gint, de mica en mica, una edu -

ca ció fí si ca que no es de sit ja, que no

motiva, que no invita al gaudi i a l’esperit

lúdic, que no és important per aprendre

coses noves, que no sorprèn. 

Mal grat tot el que aca bem de dir, l’e du ca ció 

fí si ca en ca ra con ti nua viva en la ment i l’i -

ma gi na ri de l’es tu diant d’a vui; es mou per -

què l’em peny al som ni, a la mul ti pli ci tat de

mo vi ments, a la vida que vi bra, i no pas al

si len ci i l’o blit de la mort; és una for ma d’es -

ca par-se de l’au la, de de sem pa lle gar-se de

les al tres matè ries; in vi ta el sub jec te edu ca -

ble a dia lo gar amb l’al tre amb més lli ber tat

(sen se vi gilà ncia), a gau dir del pai sat ge

sen se murs pel mig; el que pas sa des prés,

que da en les mans del pro fes sor, o bé per

fer-ne al gu na cosa sig ni fi ca ti va o bé mera

ac ti vi tat d’e xer ci ci fa ti gant (cul te a la suor),

o sim ple ment, com una for ma de fer es port

lliu re, tra duït, des gra cia da ment, com una

for ma de fer el que es vul gui. 

La pas sió i la raó con ti nuen en joc, però

to tes dues no són pen sa des com a part

unità ria de l’és ser, no es té en comp te la

raó emo cio nal. La raó i la pas sió es di luei -

xen no més en l’ac ció. S’està man cat del

pro fes sor com a for ma dor, i de l’es tu -

diant que, en cul mi nar els seus es tu dis

de primà ria i se cund ària, ESTIMI (amor)

aques ta as sig na tu ra en re con èi xer-la com

a font vi tal en el seu pro jec te de vida. 

Si a l’es co la i l’ins ti tut aques ta si tua ció

per sis teix, amb el temps se ran més els

apà tics que els apas sio nats, se ran més els 

in di fe rents que els amants de pen sar al gu -

na cosa di fe rent de la nos tra be lla pro fes -

sió (edu ca ció fí si ca). Men tres tant, al guns

pro fes sors es con ti nuen tro bant lluny de la 

re fle xió (en ca ra que es ti guin pre sents), i

es per dran la gran opor tu ni tat d’ar ti cu lar

“su po sa da ment” allò que és opo sat, “la

raó i la pas sió”; així “s’a rri barà a la ma du -

re sa amb àni mes sem blants a aquests

cos sos en tre nats col·lec ti va ment per una

cul tu ra com ple xa i abas ta do ra, que en -

sen ya a ma ne jar un llen guat ge cor po ral

del qual mol tes ve ga des, ni tan sols te nim

cons cièn cia”. Ca jio (op.cit., p. 32). 
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Gestió del risc
a les empreses de turisme actiu 

§ PE DRO JE SÚS JI MÉ NEZ MAR TÍN
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor d’Esport i Tu ris me.
Insti tu t Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca. Uni ver si tat Po li tèc ni ca de Ma drid

§ VI CEN TE GÓ MEZ ENCI NAS
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport .
Pro fes sor d’Acti vi tats a la Na tu ra.
Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca. Uni ver si tat Po litè cni ca de Ma drid

Resum
Aquest ar ti cle pre sen ta una pro pos ta dels

apar tats i as pec tes que po dria con te nir un

pro to col de se gu re tat per part de les em -

pre ses de tu ris me ac tiu. Per de sen vo lu -

par-lo ens hem ba sat en la nor ma ti va ac -

tual vi gent, re pre sen ta da pels Reials De -

crets per tan yents a tres Co mu ni tats Autò -

no mes: Ara gó, Anda lu sia i Astú ries, i com -

ple men tant la in for ma ció amb as pec tes de -

sen vo lu pats als de crets de Ca ta lun ya i Ga -

lí cia. 

Din tre de la nor ma ti va ac tual en re la ció al

tu ris me ac tiu, tres Co mu ni tats Autò no mes: 

Ara gó, Anda lu sia i Astú ries, ja es tan exi gint 

l’o bli ga ció de pre sen tar, per part de les em -

pre ses, un pro to col d’ac tua ció en cas d’ac -

ci dent; i en el cas d’Ara gó i Astú ries, l’o bli -

ga ció de pre sen tar-lo, a l’i ni ci de cada

 temporada, als ser veis ofi cials de Pro tec ció 

Ci vil de l’Admi nis tra ció de la Co mu ni tat

Autò no ma co rres po nent. 

El nos tre ob jec tiu és rea lit zar una pro pos ta

dels punts ge ne rals que po dria con te nir

aquest pro to col per tal d’orientar les em -

pre ses en la seva ela bo ra ció. 

L’aventura
com a acte mimètic

El risc, com a pos si bi li tat d’ac ci dent i les

se ves tràgi ques con se qüèn cies, cons ti tueix 

un dels re fe rents es sen cials a te nir en

comp te en el de sen vo lu pa ment glo bal del

marc de tre ball a les em pre ses de tu ris me

ac tiu. 

És en cer ta da la re la ció del ter me aven tu ra

amb les em pre ses de tu ris me ac tiu? Se -

gons el Dic cio na ri Reial de la Llen gua

Espan yo la, la pa rau la aven tu ra sig ni fi ca:

“Esde ve ni ment, suc cés o si tua ció es -

tranys”; “Empre sa de re sul tat in cert o que

pre sen ta ris cos”. Se gons aques ta de fi ni -

ció, el con cep te d’a ven tu ra re pro duït amb

fi de li tat no tin dria ca bu da en aquest marc

tu rís tic.

Per mo tius de se gu re tat i res pon sa bi li tat,

i en base a l’e vidè ncia que cap per so na

amb sana ca pa ci tat men tal vol dria rea lit -

zar ac ti vi tats que po ses sin en pe rill la

seva in te gri tat, el con cep te d’a ven tu ra

din tre de l’ac ti vi tat fí si coes por ti va en el

medi na tu ral ha d’en ten dre’s com un acte 

mimè tic, és a dir, com una di men sió

simb òli ca o ima ginà ria on tot està con tro -

lat, pre vist i tec ni fi cat. (Fei xa, 1995). 

Reflexions al voltant
del concepte de risc 
Sor tir al medi na tu ral és ex po sar-se a mul ti -

tud de pe rills si no s’hi va amb la pre pa ra ció 

ade qua da. Enca ra que po dem tro bar mol tes 

de fi ni cions del ter me risc po dem re su mir

que el comú de no mi na dor que hi tro bem és: 

una si tua ció de pràcti ca, la pro ba bi li tat

d’ac ci dent i l’e fec te le siu re sul tant. (Fus ter i

Eli zal de, 1995; Schu bert, 1996). 

La no ció de risc es pot en ten dre sota dos

as pec tes: el risc ob jec tiu, que ens con -

dueix a l’es tu di dels fac tors que con for men

la pràcti ca i po den do nar lloc a una si tua -

ció de risc, i el risc sub jec tiu que ens ofe -

reix un gran joc de pos si bi li tats en la crea -

ció de sen sa cions de risc (Fus ter i Eli zal de,

1995). 

Fins a quin punt po dem crear si tua cions de 

risc ima ginà ries en els clients, sen se ne -

ces si tat de fi car-los en zo nes de pe rill? En

una cova sen zi lla, de re co rre gut ho rit zon -

tal, on el joc de llums no per met de veu re’n

la ve ri ta ble to po gra fia, po dem ge ne rar una

sen sa ció d’a ven tu ra dei xant en ten dre que

una om bra és un avenc de gran pro fun di tat

o sim ple ment realitzant-la amb els llums

apagats... 

Protocol d’actuació
en cas d’accidents 

Com hem des ta cat a l’i ni ci, tres Co mu ni -

tats Autò no mes* es tan exi gint en els seus
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Abstract

This pa per in tro du ces a pro po sal for the

sec tions and as pects a “se cu rity pro to col” for 

ac ti ve tou rism com pa nies could con tai ned.

For its de ve lop ment, we have ba sed on the

cu rrent re gu la tions throug tree re gio nal

com mu nity real de crees: Ara gon, Anda lu sia

and Astu rias, and com ple men ting the

in for ma tion with as pects de ve lo ped in

Ca ta lo nia and Ga li cia de crees.

Key words

Acti ve Tou rism, Risk, Se cu rity, Re gu la tion

Tu ris me Acti u, Ris c, Se gu retat,
Nor ma ti va

n Pa ra ules cla u

* Ara gó: ar ti cle 5, apar tat j, del De cret 146/2000, de 26 de ju liol. Anda lu sia: article 26, apar tat b, del De cret

20/2002, de 29 de ge ner. Astú ries: ar ticle 4, apar tat h, del De cret, 92/2002, d’11 de ju liol.



de crets so bre la re gu la ció de les em pre ses

de tu ris me ac tiu, l’o bli ga ció de pre sen tar,

per part de l’em pre sa, un “Pro to col d’ac -

tua ció en cas d’ac ci dent”. 

Tan ma teix, se’ns plan te ja un in te rro gant: 

quins con tin guts o qui na es truc tu ra ha

de te nir aquest pro to col d’ac tua ció?

Com que no apa reix es pe ci fi cat en lloc,

vo lem pro po sar uns punts  ge ne rals que

po dria con te nir aquest pro to col per tal

d’o rien tar les em pre ses en la seva ela bo -

ra ció. 

Introducció 

El pri mer as pec te que po dríem de sen vo lu -

par se ria re dac tar una in tro duc ció on fa -

ríem re ferè ncia als apar tats es ta blerts als

de crets on s’es pe ci fi quen cri te ris pel que fa 

a les  me su res de se gu re tat que han d’és ser 

adop ta des, tant per part de l’em pre sa com

en relació al client. 

En aquest sen tit, se ria con ve nient fer una

re vi sió dels di fe rents de crets i pre ci sar que

en els di fe rents apar tats del nos tre pro to col 

in clou rem tots els punts nor ma tius de se -

gu re tat que hàgim pogut trobar-hi. 

Objectius
del protocol 

De fi ni ció de qui na és la fi na li tat i els ob jec -

tius que vo lem as so lir amb aquest pro to -

col. Po dem as sen ya lar tres as pec tes ge -

nerals: 

n De ter mi nar i de fi nir qui nes se ran les ac -

tua cions que se gui rem en la nos tra em -

pre sa per pre ve nir l’ac ci dent en les ac ti -

vi tats que hi de sen vo lu pem. 

n Pre sen tar els re cur sos i els mit jans de

què dis po sem a l’em pre sa com a me su ra 

de se gu re tat per exer ci tar els seus ser -

veis.

n Esta blir les pau tes d’ac tua ció que han de 

rea lit zar els tècnics en cas d’ac ci dent per 

rescatar l’accidentat. 

Protocol
d’actuació:
Mesures de prevenció 

Amb me su res de pre ven ció vo lem fer re -

ferè ncia a to tes les ac cions prèvies d’anà li -

si, pla ni fi ca ció i or ga nit za ció que hem de

te nir en comp te abans de rea lit zar el nos tre 

marc d’ac ti vi tats. Se gons la qua li tat del

tre ball que de sen vo lu pem en aquest ni vell,

dis mi nui rem en ma jor o me nor mesura la

probabilitat d’accident. 

Anàli si dels fac tors

de risc que afec ten

les nos tres ac ti vi tats 

Hem vol gut po sar aquest punt en pri mer

lloc, per què el pe rill d’ac ci dent l’as so ciem

amb el de sen vo lu pa ment de les ac ti vi tats.

El nos tre punt de par ti da és ex pres sat per

la cita se güent: “Sem pre hi ha al gu na cosa 

que no s’ha via de fer, o al gu na cosa que

ca lia ha ver fet i no es va fer” (Pé rez de

Tudela, 1982, p. 11). 

Aques ta re fle xió re su meix pot ser una de les 

grans ve ri tats que tots hem ex pe ri men tat

en la rea lit za ció d’ac ti vi tats en el medi na -

tu ral. Da vant la des cu ran ça de fac tors que

ens han apro xi mat a una si tua ció de risc

pel fet d’ac tuar des de la memò ria, el re -

cord o la con fian ça, és sum ma ment im por -

tant dis po sar d’al gu na clas si fi ca ció dels

fac tors de risc que hem de te nir pre sents a

l’ho ra de rea lit zar aques ta mena d’acti -

vitats. 

No hem d’o bli dar que rea lit zar aquest ti pus 

de clas si fi ca cions és molt di fí cil da vant el

gran nom bre de fac tors a te nir en comp te, i 

són “pre ci sa ment els pe rills no co ne guts i

no clas si fi cats el més te mi bles” (Pé rez de

Tudela, 1982, p. 12). 

En aquest apar tat vo lem fer re ferè ncia a

l’es tu di pre sen tat per Fus ter i Eli zal de

(1995). Aquest es tu di ens pre sen ta una

clas si fi ca ció on po dem de tec tar les cau ses

de la pràcti ca to ta li tat dels ac ci dents que

s’es de ve nen cada any en aquest sec tor i

que, un cop co ne guts, ens do nen la res -

pon sa bi li tat de co men çar a tre ba llar amb

“cons cièn cia”. Pre sen tem un qua dre re -

sum d’a quest es tu di (qua dre 1) da vant la

pos si bi li tat de tro bar el seu de sen vo lu pa -

ment com plet en aques ta ma tei xa re vis ta

(ve geu bi blio gra fia). 

La nos tra pro pos ta se ria que cada em pre sa 

fos ca paç d’e la bo rar un dossier es pe cí fic

per a cada ac ti vi tat, on s’a na lit zi com afec -

ta cada un d’a quests fac tors a ni vell de risc

i les de ci sions o me su res co rrec ti ves que

adoptarien. 

Un dossier amb car to gra fia es pe cí fi ca de

l’ac ti vi tat, tot as sen ya lant-hi iti ne ra ris, vies 

d’es ca pa ment, zo nes de des cans, zo nes

ha bi ta des, ubi ca ció d’hos pi tals, sis te mes

de co mu ni ca cions, post de la guàr dia civil,

telèfons d’interès... 

Fac tors es pe cí fics

a te nir en comp te

abans d’i ni ciar

cada ac ti vi tat 

Una ve ga da rea lit zat l’es tu di an te rior pas -

sa ríem a de fi nir una sèrie d’a par tats que

se gui rem abans de rea lit zar qual se vol ac ti -

vi tat. Aquests apar tats els ba sa rem en les

re ferè ncies trobades als decrets. 
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n QUADRE 1.
Fac to rs de ris c im pli ca ts en la rea li tza ció d’ac ti vi ta ts físi coe spor ti ves en el me di na tu ral.

Font: Fus ter i Eli zal de, 1995.



Tre ball

de camp 

Cada tem po ra da, i se gons el temps que es

cre gui con ve nient per a cada ac ti vi tat,

s’hau ria de fer un es tu di de camp a les zo -

nes d’o pe ra ció, tot con fir mant pos si bles

can vis o mo di fi ca cions de l’en torn, per tal

de no re fiar-se’n i no por tar-se sor pre ses

ines pe ra des. 

Ràtio

tècnics-clients 

Anda lu sia (ar ti cle 27, punt 4) es ta bleix

que en fun ció del risc es podrà es ta blir el

nom bre màxim d’u sua ris/usuà ries per

mo ni tor o mo ni to ra. En aquest apar tat

po dem ex po sar la nos tra ràtio per ac ti vi -

tat, tot di fe ren ciant, si s’es cau, ini cia ció,

mitjà o per fec cio na ment, i el com pro mís

d’a nul·lar l’ac ti vi tat quan el nom bre de

clients so bre pas si el lí mit que hem es ta -

blert per grup o el nom bre de tècnics si gui 

in su fi cient. 

Re vi sió i anà li si

dels equips i del ma te rial 

Tant al de cret d’Ara gó (ar ti cle 8, punt 1 i

2), Anda lu sia (ar ti cle 28, punt 2; ar ti cle

26 apar tat c) com al d’Astú ries (ar ti cle 9,

punt 1 i 2) s’es pe ci fi ca que el ma te rial

haurà d’es tar ho mo lo gat i que les em pre -

ses hau ran de vet llar pel bon es tat dels

equips i del ma te rial amb re vi sions pe riò di -

ques. 

Aquí es po den pre sen tar les ho mo lo ga -

cions per ti nents; la lo gís ti ca d’em ma gat ze -

mat ge del ma te rial; l’or de na ció i clas si fi ca -

ció; i l’o bli ga ció per part dels tècnics de

l’em pre sa de re vi sar cada equip i tot el ma -

te rial que uti lit za rem abans i després de

realitzar l’activitat. 

Anàli si de l’ap ti tud

i ac ti tud dels clients 

Per exem ple, abans de co men çar l’ac ti vi tat 

pre gun ta rem als clients pel grau d’ex pe -

rièn cia en l’ac ti vi tat; pos si ble existència de

pro ble mes mèdics i pa to lo gies que de sa -

con se llen la pràcti ca d’ac ti vi tats, com s’es -

ta bleix al de cret d’Anda lu sia (ar ti cle 29,

punt 1, apar tat d); i n’a na lit za rem l’ap ti tud 

i l’ac ti tud, per tal de triar el grau de di fi cul -

tat més apro piat al seu ni vell. 

S’in for marà de l’e dat mí ni ma per a la

pràcti ca de les ac ti vi tats, com s’es ta bleix al 

de cret d’Ara gó (ar ti cle 10, punt 1, apar tat

c); i en cas de ser me nor de 16 anys de ma -

na rem l’es crit on la per so na si gui au to rit za -

da pel pare, tu tor o tu to ra, com es ta bleix el

de cret d’Andalusia a l’article 30. 

Tam bé tin drem pre sent que, a efec tes de

co brir-nos, tant a Anda lu sia (ar ti cle 26,

apar tat d) com a Astú ries (ar ti cle 13, punt

1) es dóna l’o por tu ni tat d’im pe dir la pràcti -

ca a les  per so nes per a les quals, a cau sa

de les se ves cir cumstàncies par ti cu lars,

l’ac ti vi tat pu gui re sul tar peri llosa.

Re vi sar

l’in for me me teo rolò gic 

Al Reial De cret d’Ara gó (ar ti cle 9, punt

4) s’es ta bleix que l’em pre sa tindrà en

comp te la pre dic ció me teo rolò gi ca ofi -

cial, re fe ri da a la zona de pràcti ca de les

ac ti vi tats, amb el més alt grau de de tall

geogr àfic i tem po ral pos si ble. En cas d’a -

ler ta o ac ti va ció del pla te rri to rial de pre -

ven ció da vant de fenò mens me teo rolò -

gics ad ver sos, ex tre ma ran la pre cau ció i

si cal, sota el seu cri te ri i res pon sa bi li tat,

sus pen dran la pràcti ca d’ac ti vi tats.

Inclou rem en aquest apar tat l’o bli ga ció

dels tècnics d’in for mar-se de la pre dic ció

del temps co rres po nent al dia d’ac ti vi tat,

tot con tras tant di ver ses in for ma cions me -

teo rolò gi ques per evi tar im pre vists.

(Schu bert, 1996).

Infor ma ció

als clients 

Des del punt de vis ta d’in for ma ció al client, 

tant Ara gó (ar ti cle 10, punt 1), com Anda -

lu sia (ar ti cle 29 punt 1) i Astú ries (ar ti cle

12), es ta blei xen que les em pre ses de tu ris -

me ac tiu hau ran d’in for mar per es crit els

seus clients, abans d’i ni ciar la pràcti ca de

l’ac ti vi tat de què es trac ti, de: 

a) Des tins, iti ne ra ri o tra jec te a re có rrer. 

b) Equip i ma te rial que ha d’u ti lit zar-se

en el cas que no el pro por cio ni l’em -

pre sa. 

c) Con di cions fí si ques i co nei xe ments

que es re que rei xen per a la pràcti ca

de les ac ti vi tats, així com di fi cul tats

que aques ta pràcti ca com por ta, i con -

duc ta que cal se guir en cas de pe rill. 

d) Existència d’u na pòlis sa de res pon sa -

bi li tat ci vil i d’u na as se gu ran ça d’as -

sistència o ac ci dent. 

A aquest ni vell po dem pre sen tar el dossier

o do cu men ta ció que hem ela bo rat per co -

brir aques ta nor ma ti va. A més a més, po -

dem in tro duir per es crit el que s’es ta bleix

al Reial De cret d’Astú ries (ar ti cle 13, punt

1) en re la ció als usua ris, on s’es pe ci fi ca

que hau ran de se guir les ins truc cions dels

tècnics, uti lit zar el ma te rial in di cat per

aquests i l’em pre sa ri es podrà ne gar a do -

nar ser vei si s’in com plei xen aques tes obli -

ga cions.

Me su res ge ne rals

de se gu re tat 

Amb aquest apar tat dei xem ober ta la pos -

si bi li tat d’a fe gir més ele ments, com ara:

ve ri fi ca ció per part dels tècnics dels com -

po nents de la far ma cio la i la seva ca du ci -

tat, les ba te ries del telè fon i la ràdio...; o la

co mu ni ca ció a Pro tec ció Ci vil o als cos sos

de se gu re tat del nom bre de par ti ci pants i

del tra jec te pre vist, amb els ho ra ris apro xi -

mats, com es ta bleix el de cret d’Ara gó (ar ti -

cle 9, punt 3). 

Fac tors es pe cí fics

a te nir en comp te du rant

l’ac ti vi tat 

Aquest punt su po sa ad jun tar, per part de

l’em pre sa, el “Re gla ment Intern” de dis ci -

pli na a se guir pels tècnics de les ac cions a

com plir du rant el de sen vo lu pa ment de

l’ac tivitat. Po dria con te nir els apartats

següents: 

n Es rea lit zarà l’ac ti vi tat se gons el pla es -

ta blert. 

n Re vi sió amb els clients de les me su res

de se gu re tat. 

n De mos tra ció de les tècni ques per ti -

nents.

n Con fir ma ció que les tècni ques s’han

entès i s’han après. 

n Rea lit zar re comp tes pe riò dics dels

clients. 

n Res pec tar les po si cions de con trol en el

grup pels tècnics.

n Pres tarà més su port als clients amb

menys re cur sos fí sics. 

n Evi tarà ac tua cions im pru dents per part

dels clients. 

n Esta bli ment de pro to cols en la re vi sió de

tan ques, nu sos, col·lo ca ció del ma te rial, 

an co rat ges de seguretat... 
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Recursos disponibles
de l’empresa en matèria
de seguretat 
En aquest apar tat po dem es pe ci fi car tots

els re cur sos tec nolò gics, sa ni ta ris, hu -

mans, le gals... de què dis po sa l’em pre sa

com a su port a les me su res de se gu re tat

adop ta des a l’em pre sa i ex pli ca des an te -

rior ment. 

Apa rells de co mu ni ca ció 

Als de crets d’Ara gó (ar ti cle 9, punt 1),

Anda lu sia (ar ti cle 27, punt 3) i Astú ries

(ar ti cle 11, apar tat 2), que da es ta blert

que els tècnics hau ran de por tar un apa rell

de co mu ni ca ció per po der avi sar en cas

d’ac ci dent o per a qual se vol al tra neces -

sitat. 

En aquest apar tat ex po sa rem el nom bre

de mit jans de co mu ni ca ció (telè fons,

ràdios...) de què dis po sa l’em pre sa, i es -

pe ci fi ca rem els que co rres po nen a l’o fi ci -

na i als tècnics res pon sa bles de l’ac ti vi tat, 

da tes de ca du ci tat, pers pec ti ves d’am plia -

ció de mit jans... 

Mit jans sa ni ta ris 

Als ma tei xos apar tats dels de crets ci tats

al punt an te rior s’hi es ta bleix, igual ment,

l’o bli ga ció de por tar far ma cio la de pri -

mers au xi lis. En aquest sen tit in for ma rem 

del nom bre de far ma cio les de què dis po -

sem, els com po nents que in clou, com

 estan re par tits i on se si tuen. A més a

més, pre sen ta rem llis tes i plànols dels

hos pitals més pro pers, farm àcies de la

zona, i ens in for ma rem dià ria ment de a

qui nes els co rres pon es tar de guàr dia,

telè fons...

Mit jans de trans port 

Aquí s’in for marà del vehi cle o vehi cles de

què dis po sa l’em pre sa, que s’en ca rre ga ran 

de rea lit zar l’e va cua ció si s’es cau, i de quin 

iti ne ra ri se se gueix fins a l’hos pi tal més

pro per. 

Ti tu la cions 

Com es ta bleix Ara gó (dis po si ció tran sitò -

ria, punt 3) i Anda lu sia (ar ti cle 27, punt

2) els mo ni tors/es hau ran d’es tar en pos -

ses sió del tí tol de so co rris ta o de pri mers

au xi lis. En aquest apar tat po dem ad jun tar

els do cu ments que acre di ten les ti tu la cions 

dels nos tres tècnics junt amb el tí tol de

socorrista o de primers auxilis. 

Aquí tam bé po dríem re fle xio nar so bre la

nor ma ti va que es ta bleix Anda lu sia (ar ti -

cle 31) so bre la sub scrip ció de con ve nis i

acords amb les fe de ra cions per tal de re bre

as ses so ra ment i col·la bo ra ció, me ca nis -

mes per a l’ho mo lo ga ció de ma te rial... 

Fi nal ment, cal re for çar el con junt d’a ques -

ta in for ma ció tot in di cant l’o bli ga ció dels

tècnics de l’em pre sa d’es tu diar-ne el pro to -

col de se gu re tat i con èi xer el seu obli gat

com pli ment, i el més im por tant, una re vi -

sió anual del pro to col per in tro duir-hi les

millores pertinents. 

Asse gu ran ces con trac ta des 

Un as pec te que no po dem pas sar per alt en 

par lar de la ges tió del risc és el pro ble ma

de les as se gu ran ces. Tots els Reials De -

crets que s’han pu bli cat en re la ció amb el

tu ris me ac tiu les exi gei xen, però amb di fe -

rents perspectives. 

Se guint un or dre cro nolò gic en l’a pa ri ció

dels pri mers de crets de tu ris me ac tiu a

Espan ya, a Ca ta lun ya (De cret 81/1991,

de 25 de març, ar ti cles 2 i 4) s’hi es ta -

bleix com a re qui sit per do nar d’al ta l’em -

pre sa, el fet de dis po sar d’u na pòlis sa

d’as se gu ran ces que co brei xi, de for ma su -

fi cient, el risc d’ac ci dents de les per so nes

que prac ti quen aques tes ac ti vi tats. Tan -

ma teix, no s’hi es ta bleix què es con si de ra

su fi cient ni quin ti pus d’as se gu ran ces.

(Na sa rre Sar mien to, Hi dal go Rúa i Ber -

nard, 2001). 

A Ga lí cia (De cret 116/1999, de 23 d’a -

bril, ar ti cle 2) són més ex plí cits i ja es co -

men ça a exi gir, per a la ins crip ció de l’em -

pre sa, que tin gui una pòlis sa de res pon sa -

bi li tat ci vil amb una quan tia mí ni ma de 75

mi lions de pes se tes (450.759,07 eu ros)

que com pren gui danys per so nals, ma te -

rials i econò mics; se n’ex clou qual se vol ti -

pus de fran quí cia i no s’hi es pe ci fi ca res so -

bre as se gu ran ça d’ac ci dents o d’as -

sistència. (Na sa rre Sar mien to, Hi dal go

Rúa i Ber nard, 2001). 

Dos anys més tard (De cret 42/2001, d’1

de fe brer, ar ti cle 43, punt 2, apar tat c) re -

duei xen la quan tia a 65 mi lions de pes se -

tes (390.657,86 eu ros) i es ta blei xen el lí -

mit de danys per so nals en 30 mi lions de

pes se tes (180.303,63 eu ros) i per danys

ma te rials en 10 mi lions de pes se tes

(60.101,21 euros). 

A la seva nor ma ti va, a més a més, s’e xi geix 

acre di tar la vigè ncia de la pòlis sa de res -

pon sa bi li tat ci vil, pre sen tant tem po ral -

ment els re buts de pa ga ment; i apor tar

(De cret 116/1999 ar ti cle 3, punt 2 i De -

cret 42/2001 ar ti cle 44, punt 2, apar tat f) 

una fo tocò pia com pul sa da de la pòlis sa,

amb la co ber tu ra, quan tia i tots els altres

requisits establerts al decret. 

Tant a Ara gó (De cret 146/2000 de 26 de

ju liol, ar ti cle 5, punt 4); Astú ries (ar ti cle

4, punt 2) com a Anda lu sia (ar ti cle 23 i

24, punt 1) s’e xi geix com a re qui sit per què 

l’em pre sa pu gui exer cir les se ves ac ti vi tats, 

a més a més d’u na còpia de la pòlis sa d’as -

se gu ran ça de res pon sa bi li tat ci vil, una as -

se gu ran ça d’as sistència o ac ci dent que co -

brei xin de for ma su fi cient els pos si bles

riscs im pu ta bles a l’em pre sa per l’e xer ci ci

de les se ves ac ti vi tats. Tam bé és co mu na a 

tots tres (i més es pe cí fic res pec te a al tres

de crets) l’o bli ga ció de pre sen tar anual ment 

una còpia de vigè ncia del rebut de l’as -

segurança de responsabilitat civil i ac -

cidents o assistència. 

A Ara gó (De cret 146/2000, de 26 de ju -

liol, ar ti cle 5, punt 4, apar tat c) s’hi exi -

geix una pòlis sa de l’as se gu ran ça de res -

pon sa bi li tat ci vil amb una quan tia mí ni ma

de 100 mi lions de pes se tes per si nis tre,

sen se cap fran quí cia. Però més tard (De -

cret 92/2001, de 8 de maig, ar ti cle únic,

punts 1 i 2), i da vant la di fi cul tat de les

em pre ses per con trac tar pòlis ses d’as se gu -

ran ça per la quan tia es ta bler ta s’o bre la

pos si bi li tat de fran quí cia, en ca ra que li mi -

tant-ne la quan tia a 100.000 pes se tes

màxim a la de res pon sa bi li tat ci vil i a

25.000 pes se tes màxim per a la d’ac ci -

dent o as sistència. 

Ara gó es ta bleix de for ma es pe cí fi ca un ter -

mi ni d’un any per pre sen tar la còpia de la

pòlis sa i re but vi gents, su pe rant la man ca

d’es pe ci fi ci tat que es ta bleix la nor ma ti va

de Ga lí cia en aquest aspecte. 

A Astú ries tam bé s’es ta bleix una quan tia

mí ni ma per a l’as se gu ran ça de res pon sa bi -

li tat ci vil de tres-cents mil cinc-cents set

eu ros (50 mi lions de pes se tes), i s’hi afe -

geix una cosa nova, la quan tia per a l’as se -
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gu ran ça d’as sistència o ac ci dents de tren ta 

mil cin quan ta eu ros (5 mi lions de pes se -

tes); es pot pac tar una fran quí cia que no

superi els cent cinquanta euros. 

A Anda lu sia, en ca ra que s’e xi gei xen to tes

dues as se gu ran ces, tan ma teix, no s’es pe -

ci fi ca prou, a l’es pe ra del que s’es ta blei xi

mit jan çant Ordre de la Con se lle ria de

Turisme i Esport. 

En aquest apar tat po dem ad jun tar tota la

do cu men ta ció re la ti va als ti pus d’as se gu -

ran ces con trac ta des, amb la suma as se gu -

ra da i les se ves co ber tu res, ac ti vi tats co -

ber tes, ex clu sions... 

Protocol d’actuació:
Actuació en cas
d’accident 

Un apar tat pràctic que hau ríem de de sen -

vo lu par al pro to col són les pau tes d’ac tua -

ció que ha de se guir el res pon sa ble de l’ac -

ti vi tat, en cas d’ac ci dent; pau tes que po -

drien cons tar, es que ma tit za des, en un

qua dre re sum. Aques ta in for ma ció hau ria

de que dar re flec ti da en un do cu ment sen -

zill, que hau ria d’es tu diar cada tècnic i fins

i tot por tar-lo al da munt, per no im pro vi sar

o per no dei xar-se por tar per la por i te nir

clars els pas sos a se guir. 

Pau tes d’ac tua ció

i uti lit za ció

de l’as se gu ran ça 

Po dríem ad jun tar, a més a més, la in for -

ma ció que tindrà el tècnic de les ac cions

més im por tants a se guir en cas d’un ac ci -

dent, amb vis ta a la uti lit za ció de l’as se gu -

ran ça i a es ta blir el res cat de l’ac ci den tat,

és a dir: 

n En pri mer lloc, i si cal, avi sa rem els

grups de res cat de la re gió (telè fon 112) i 

els in for ma rem de ta lla da ment de l’ac ci -

dent. Les da des a fa ci li tar són: des crip -

ció del que ha pas sat; lo ca lit za ció, com

més pre ci sa mi llor; nom bre d’ac ci den -

tats; le sions apa rents dels ac ci den tats;

punt de tro ba da amb els ser veis d’e -

mergència; con di cions me teo rolò gi ques; 

nom bre de telè fons de con tac te; qual se -

vol al tra dada que sol·li ci ti l’o pe ra do ra

del 112. Guar da rem to tes les pro ves que 

fa cin re ferè ncia al si nis tre. 

n Po sar-se, tan aviat com es pu gui, en

con tac te amb la com pan yia as se gu ra do -

ra i in for mar-la del si nis tre. Fa ci li ta rem

les da des més im por tants, com ara nom

i cog noms de l’ac ci den tat, do cu ment na -

cio nal d’i den ti tat, da des so bre la pos si -

ble le sió, lloc on et tro bes. 

n Si els ser veis de res cat t’han tras lla dat al

cen tre més pròxim i no està con cer tat,

in for mar l’as se gu ra do ra per què faci les

ges tions, fac tu res, tras llats, ambulàn -

cies... En qual se vol cas, de ma nar les

fac tu res, in for me mèdic de ta llat... 

n Com veiem, és es sen cial por tar sem pre

al da munt fo tocò pia de les as se gu ran -

ces, els telè fons de con tac te de la com -

pan yia as se gu ra do ra, i com plir amb el

pro to col de sen vo lu pat a l’empresa. 

Conclusions 

No hem d’o bli dar que l’e la bo ra ció de de -

crets so bre el marc d’ac tua ció de les

 empreses de tu ris me ac tiu, per part dels

or ga nis mes res pon sa bles, a més a més

d’a judar a re gu lar el sec tor, es ta blint uns

cri te ris mí nims i com petè ncies, aju den a

pro te gir la in te gri tat fí si ca i pa tri mo nial

dels ciu ta dans que gau dei xen d’a quest ti -

pus d’ac ti vi tats (Aspas Aspas, 2000). 

Con si de rem que la ges tió del risc per part

de les em pre ses de tu ris me ac tiu, en re la -

ció amb l’ac ci dent i les se ves pos si bles

con se qüèn cies, cons ti tueix una ne ces si tat

de pri mer or dre en aquest sec tor i el re fe -

rent so bre el qual s’hau ria de ba sar el seu

de sen vo lu pa ment re gla men ta ri. 

Tan ma teix, si te nim pre sent l’e le vat nom -

bre d’em pre ses de tu ris me ac tiu que hi ha

a Espan ya, re sul ta pa ra do xal que no més

en cinc Co mu ni tats Autò no mes s’ha gin de -

sen vo lu pat de ma ne ra es pe cí fi ca reials

 decrets per de fi nir el marc d’ac tua ció de les 

em pre ses de tu ris me ac tiu; i que no més en

tres d’a ques tes (Ara gó, Anda lu sia i Astú -

ries) s’ha gi es ta blert l’o bli ga ció de de sen -

vo lu par un pro to col d’ac tua ció en cas d’ac -

ci dent. 

Enca ra que aquí hem ofert idees so bre

com ela bo rar aquest pro to col, no vo lem

con clou re sen se fer es ment de la res pon -

sa bi li tat, per part de to tes les em pre ses

del sec tor (in clo ses o no en Co mu ni tats

amb de cret es pe cí fic), d’a bor dar aquest

com pro mís i co men çar a tre ba llar en

aquest sen tit; tot guan yant te rreny, a més

a més, da vant una rea li tat que tard o d’ho -

ra s’es ta blirà. 
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Un model de formació permanent
de l’entrenador de futbol 

§ JOSÉ MA RÍA YA GÜE CA BE ZÓN
Pro fes sor de la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Uni ver si tat de Lleó

§ ANTO NIO FRAI LE ARAN DA
Ca tedr àtic de Didà cti ca de l’Expres sió Cor po ral.
Uni ver si tat de Va lla do lid

§MAR TÍN RO DRÍ GUEZ ROJO 
Ca tedr àtic de Didà cti ca.
Uni ver si tat de Va lla do lid

Resum 
L’ar ti cle des criu els de talls d’u na in ves ti ga -

ció qua li ta ti va so bre la for ma ció per ma nent

d’un grup d’en tre na dors de fut bol base de

Lleó, i tam bé el dis seny, ex pe ri men ta ció i

ava lua ció del pro gra ma con sen suat de for -

ma ció per a aquest grup d’en tre na dors, a

tra vés d’ un Se mi na ri de tre ball col·la bo ra -

tiu, que en ca ra que se gueix les pau tes mar -

ca des pels seus par ti ci pants, tam bé pren

com a re ferè ncia els dèfi cits de for ma ció tro -

bats en la for ma ció ini cial. El mo del d’en tre -

na dor que pro po sem és el d’un tècnic

pràctic, re fle xiu i in ves ti ga dor de la pràcti ca

del fut bol mit jan çant un tre ball col·la bo ra tiu 

amb els seus com panys. 

Introducció
L’es tu di que ex po sem és l’a va lua ció d’un

pro gra ma con sen suat de for ma ció per ma -

nent per a un grup d’en tre na dors de Lleó a

tra vés d’un Se mi na ri de tre ball col·la bo ra -

tiu. El pro gra ma és ava luat se guint un mo -

del in ter pre ta tiu i na tu ra lis ta, i re cull l’e vo -

lu ció d’a quest grup d’en tre na dors que, du -

rant dos anys, ha par ti ci pat en el Se mi na ri

de For ma ció com un grup de dis cus sió. El

tre ball va en ca mi nat a fer que els tècnics

es por tius en fut bol s’a cos tu min a un tre ball 

de col·la bo ra ció i coo pe ra ció, mit jan çant

un pro cés de pla ni fi ca ció, ac ció, ob ser va -

ció i re fle xió. 

Pre te nem de des co brir els can vis que el

Se mi na ri de For ma ció Per ma nent ha pro -

duït en els par ti ci pants. El mo del for ma tiu

que pro po sem va orien tat a la in da ga ció i

està ba sat en els es tu dis rea lit zats per

Sten hou se (1987), Shön (1992), Frai le

(1993), De vís (1994), Ibáñez Go doy

(1996), etc., au tors amb una con cep ció

del pro fes sio nal com a pràctic i re fle xiu.

Aquest mo del es fo na men ta, com diu Vi -

cia na i Can tó (1994), en la pers pec ti va

hu ma nis ta, en la qual l’en tre na dor és

quel com més que un tecn òleg re pro duc tor 

d’ha bi li tats; al con tra ri, se cen tra en la di -

men sió re la cio nal de l’en tre na ment, en te -

nent com a part del seu en sen ya ment la

re fle xió en l’ac ció i per a l’ac ció. Fi nal -

ment, en tre els an te ce dents de l’ex pe rièn -

cia po dem comp tar amb la in fluèn cia del

nu cli d’in ves ti ga ció de la Fa cul tat de Cièn -

cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport de

Gra na da (Del ga do No gue ra, del Vi llar,

Me di na, Ro me ro...) mit jan çant les se ves

te sis i es crits so bre l’Anàli si dels Pro ces -

sos de For ma ció del Pro fes so rat d’Edu ca -

ció Fí si ca i de l’Entre na dor. 

La po bla ció ob jec te d’es tu di és un grup

d’en tre na dors que es cons ti tueix en se mi -

na ri de tre ball per com par tir ex pe rièn cies i

tam bé per com pen sar les pos si bles de fi -

cièn cies de la seva for ma ció ini cial. Són

10 en tre na dors de fut bol de di fe rents

equips de Lleó. La ma jor part eren en tre na -

dors jo ves, amb menys de 35 anys i amb

una cla ra in cidè ncia en la fran ja en tre 20 i

30 anys. 

La mo ti va ció ex pres sa da pels en tre na dors

per par ti ci par en el se mi na ri se cen tra en

l’ad qui si ció de més co nei xe ments mit jan -

çant una via no tan teò ri ca com la re bu da a 

l’es co la d’en tre na dors i en l’in ter can vi d’ex -

pe rièn cies amb com panys.

“L’o por tu ni tat d’ad qui rir més co nei xe ments

so bre un tema que m’in te res sa, la po sa da

en comú d’ex pe rièn cies d’al tres com panys,

ex po sar les me ves idees i for mes de tre -

ball...” (E). 

“Ampliar i con so li dar els meus co nei xe ments 

a tra vés d’ una via no tan teò ri ca” (A).

Objectius,
continguts i activitats
de la investigació 

El Se mi na ri de for ma ció per ma nent s’ha

rea lit zat en dos cur sos. Aquests es po den

iden ti fi car com a dues fa ses, ca das cu na

amb ob jec tius i con tin guts molt di fe ren -

ciats: 
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For ma ció per ma nent, Fut bol, Entre na dor,
Re fle xió, Col·la bo ra ció

n Pa ra ules cla u

Abstract
The article describes the details of a

qualitative investigation on the permanent

formation of a group of basic football

trainers in León: as well as the design,

experimentation and evaluation of the

agreed programme of formation for this

group of trainers through a seminary of

collaborative work, which, as well as

following the guide lines indicated by its

participants, also rakes as reference the

shortages of formation found in the initial

formation. The trainer model that we

propose is that of practical, reflexive

investigator of his practice through work

assisted by his companions.

Key words
Permanent formation, Football, Trainer,

Reflection, Collaboration



1a Fase. Fase d’or ga nit za ció

i po sa da en fun cio na ment

del Se mi na ri

Les pri me res reu nions van te nir un caràc -

ter in for ma tiu i de ne go cia ció so bre els ob -

jec tius i la me to do lo gia a se guir, ba sa da a

apren dre a tra vés d’un pro cés d’anà li si i

re fle xió de la pràcti ca quo ti dia na. No eren

xe rra des d’ex perts, els ex perts érem tots.

Ini cial ment vam ne go ciar els pos si bles te -

mes de de bat, l’ho ra ri, la pe rio di ci tat de

les reu nions. El com pro mís dels par ti ci -

pants es va con cre tar en la ne ces si tat de

por tar un dia ri de camp i fa ci li tar l’ob ser -

va ció dels en tre na ments. L’in ves ti ga dor

es com pro met a fa ci li tar la re cer ca de bi -

blio gra fia dels te mes es co llits i col·la bo -

rar-hi, a mo de rar les reu nions, a por tar un

re gis tre d’a ques tes, a man te nir l’a no ni mat 

dels par ti ci pants en les pu bli ca cions i a

ana lit zar i in ter pre tar les da des de la in -

ves ti ga ció. (Qua dre 1)

Des del punt de vis ta de la ne go cia ció, el

fac tor més sig ni fi ca tiu va ser el de sig dels

par ti ci pants d’am pliar el seu ba gat ge de re -

cur sos per en tre nar fut bol; no van te nir

com pen sa ció econò mi ca ni cap al tra mena

de re co nei xe ment pel fet d’as sis tir a la in -

ves ti ga ció. 

Les reu nions d’a ques ta I Fase del Se mi na ri

van con sis tir a de ba tre as pec tes de la for -

ma ció de l’en tre na dor que els par ti ci pants

con si de ra ven in te res sants per al seu tre ball. 

El pro cés que vam se guir va ser el se güent: 

n Esco llir un tema de preo cu pa ció ac cep -

tat per la gran ma jo ria del grup. 

n Bus car lli bres i ar ti cles que trac tes sin el

tema. 

n De ba tre, dia lo gar i ex po sar les ex pe rièn cies

de ca das cú so bre l’as sump te a trac tar. 

n Ela bo rar con clu sions so bre el tema tre -

ba llat. 

La fi gu ra nú me ro 1 as sen ya la els prin ci pals 

as pec tes por tats a ter me en aques ta pri me -

ra fase del seminari. 

2a Fase. Fase d’ac ció,

re co lli da de da des i con clu sions

de la pro pos ta

Per a aques ta 2a fase, ens vam pro po sar

de fer un pas en da vant en el ca mi nar del

Se mi na ri: l’e la bo ra ció col·la bo ra ti va de

ma te rials cu rri cu lars per in ten tar de so lu -

cio nar al guns dels pro ble mes tecnico -

tàctics més ge ne rals. L’a pli ca ció i la pos te -

rior re co lli da de da des les vam rea lit zar

amb ins tru ments qua li ta tius, com ara l’ob -

ser va ció, el dia ri de camp... 

El pas se güent va ser exe cu tar les ses sions, 

ca das cú en el pro pi equip, va lo rar el que es 

po dia mi llo rar i tor nar-les a for mu lar; al

cap da vall, acos tu mar-nos a pen sar so bre

el que es tem fent, a ob ser var i a treu re con -

clu sions. Per a no sal tres, les ses sions eren
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OFERTA DEL COORDINADOR COM PRO MÍS DELS PAR TI CI PANTS 

n Com pen sar la for ma ció ini cial

n Su port per so nal i bi bliogr àfic

n Di ri gir la in ves ti ga ció

n Con fi den cia li tat i pri va de sa

n Pos si bi li tat d’és ser ob ser vat

n Temps per a reu nir-se 

n Ela bo rar un dia ri de camp

n Par ti ci par en les reu nions de grup 

n QUADRE 1.

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS RECOLLIDA DE DADES 

n Con èi xer la base ter mi nolò gi ca i 

fi losò fi ca de la in ves ti ga ció qua -

li ta ti va.

n Con èi xer i uti lit zar els ins tru -

ments d’in ves ti ga ció per a l’es -

tu di de la rea li tat.

n De sen vo lu par, am pliar i com -

ple tar la for ma ció ini cial re bu da

a l’Esco la d’Entre na dors. 

n Fa mi lia rit zar-se amb la dinà mi -

ca de tre ball en grup a tra vés

dels de bats, dià legs, etc.

n Afa vo rir la to lerà ncia i la re fle -

xió a tra vés d’un tre ball en

grup.

CONCEPTUAL

n Co nei xe ment de la ter mi no lo gia

i dels ins tru ments de la in ves ti -

ga ció.

n La pro gra ma ció d’u na tem po ra -

da de Fut bol.

n La ses sió d’en tre na ment. 

n L’es cal fa ment. 

n El sis te ma 1-4-4-2.

PROCEDIMENTAL

n La tècni ca de la dis cus sió i el

de bat com a exer ci ci de la to -

lerà ncia.

n Expo si cions i col·lo quis so bre

pro ble mes sor gits en els en tre -

na ments.

ACTITUDINALS

n Nor mes de fun cio na ment de les

reu nions del Se mi na ri.

n Orga nit za ció del se mi na ri d’I-A: 

n Con vo car en tre na dors.

n Pre sen tar i ne go ciar el pro gra -

ma del Se mi na ri.

n Lliu rar ma te rials de dis cus sió

per a re vi sar-los i es tu diar-los.

n Pla ni fi ca ció del Se mi na ri, en

base als pro ble mes més es pe -

cí fics dels en tre na dors del grup.

n Reu nions de dis cus sió. 

n Expo si cions de te mes sig ni fi ca -

tius per als en tre na dors.

n Entre vis ta ini cial als en tre na -

dors. 

n Qües tio na ri. 

n Obser va ció par ti ci pant. 

n Obser va ció ex ter na (ami ga crí -

tica).

n Enre gis tra ment en àu dio de les

ses sions del Se mi na ri.

n FIGURA 1.
Qua dre ge ne ral de la 1a fase del Se mi na ri.
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un pre text per arri bar a una re fle xió so bre

l’ac ció. La po sa da en fun cio na ment ani ria

acom pan ya da amb l’ob ser va ció ex ter na

d’un grup d’a lum nes de mes trat ge de fut -

bol de l’INEF de Lleó. 

Des prés de l’ob ser va ció, por tem a ter me la

trian gu la ció en tre l’en tre na dor, l’ob ser va -

dor par ti ci pant i l’in ves ti ga dor prin ci pal,

per tal de pro por cio nar feed-back a l’en tre -

na dor ob ser vat, in for mar-lo so bre la seva

ac tua ció, la dels seus ju ga dors, les re la -

cions en tre ob jec tius i ac ti vi tats, la seva

me to do lo gia de tre ball... que es re flec tien

en un informe que defineix el perfil de cada

entrenador. 

La fi gu ra 2 as sen ya la els prin ci pals as pec tes

por tats a ter me en la 2a fase del se mi na ri. 

Metodologia
de la investigació 

El pro gra ma del se mi na ri és ava luat se -

guint un mo del in ter pre ta tiu i na tu ra lis ta, 

re co llint l’e vo lu ció del grup de tre ball.

Les tècni ques uti lit za des van ser: el grup

de dis cus sió, l’ob ser va ció par ti ci pant de

l’in ves ti ga dor prin ci pal en les reu nions i

dels en tre na dors quan prac ti quen, l’ob -

ser va ció ex ter na, tant de l’a mi ga crí ti ca

com del grup d’a lum nes de mes trat ge de

l’INEF de Lleó, i les en tre vis tes. Els ins tru -

ments de re co lli da de da des uti lit zats van

ser: l’en re gis tra ment de l’in ves ti ga dor prin -

ci pal, el dia ri dels en tre na dors i els en re gis -

tra ments en àu dio. (Qua dre 2)

L’anà li si de da des és un pro cés lent i cos tós

en el qual la trian gu la ció és una tècni ca

 determinant. En la nos tra in ves ti ga ció qua li -

ta ti va vam rea lit zar tant la trian gu la ció mul ti -

pli cant mèto des, com la trian gu la ció mul -

tiplicant per so nes.

Resultats
del treball 

Els re sul tats de la nos tra in ves ti ga ció in ten ten

de res pon dre les pre gun tes que ens vam for -

mu lar; són el pro duc te de l’or ga nit za ció de tots 

els ma te rials de tre ball en uni tats d’in for ma ció.

FORMACIÓ

El se mi na ri de for ma ció per ma nent, ha co -

bert al gu nes lla cu nes de la for ma ció ini cial,

tot am pliant els con tin guts de l’en tre na ment

del fut bol? 

En les pri me res reu nions del grup i en una en -

tre vis ta ini cial vam de tec tar carè ncies i al gu na

con trovè rsia de la for ma ció. Així, per

exem ple, la for ma ció ini cial va ser tit lla da

de ser molt teò ri ca, apor tar molts con cep -

tes, però poc pràcti ca a l’ho ra d’a pli car els 

fo na ments tec ni cotà ctics. 

“Els cur sos de for ma ció són de fi cients,

per què es li mi ten a la teo ria, ti ren de lli -

bre, cal do nar uns te ma ris, et do nen

apunts per es tu diar-los i pre pa rar-te per

a l’e xa men. Et pre pa ren per treu re el car -

net, no per en sen yar-te” (E).

En ge ne ral, tots els co men ta ris con ver -

gei xen en una idea: els cur sos es ba sen

en la teo ria, es do nen un se guit de con -

cep tes, però no la for ma de fer-los ope -

ra tius en el camp. El grup, te nint en

comp te aques ta si tua ció de diagnòstic,

de ci deix de trac tar col·la bo ra ti va ment

al guns te mes, com ara la pla ni fi ca ció de 

la tem po ra da, la di rec ció d’e quip, els

sis te mes de joc, el dis seny i or ga nit za ció 

de les tas ques a la ses sió d’en tre na -

ment... Per exem ple, els tes ti mo nis dels

par ti ci pants as se ve ren que es pro dueix

el pas d’u na pro gra ma ció ba sa da en la

re cer ca aleatò ria de jocs i exer ci cis a

una altra de més contextualitzada, on

qualsevol tasca tingui una finalitat. 

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS RECOLLIDA DE DADES

n Can viar la me to do lo gia d’en -

tre na ment, pas sant d’u na pe -

da go gia ana lí ti ca a una de

 global. 

n Ela bo rar ma te rials cu rri cu lars

per so lu cio nar les ne ces si tats

detec tades.

n Expe ri men tar els ma te rials i re -

co llir da des per fer-ne l’anà li si. 

n Fo men tar el pro cés de pro gra -

ma ció-ac ció-ob ser va ció-re fle xió.

n Inter can viar ex pe rièn cies a par -

tir de la po sa da en pràcti ca dels

ma te rials cu rri cu lars ela bo rats,

pre nent com a base la re fle xió

crí ti ca. 

n Mi llo rar el de sen vo lu pa ment

pro fes sional mit jan çant un tre -

ball en grup. 

CONCEPTUAL

n La di rec ció del par tit. 

n El trian gle en tre na dor, ju ga dor i

pa res.

n La di ver sió en l’en tre na ment. 

PROCEDIMENTAL

n Po sa da en pràcti ca dels ma te -

rials.

n El dia ri de camp com a ins tru -

ment fa ci li ta dor de la re fle xió.

n Anàli si de la in for ma ció re co lli da 

en els en tre na ments. 

n Estratè gies de col·la bo ra ció en -

tre els en tre na dors.

ACTITUDINAL

n Va lo ra ció de la re fle xió i l’anà li si

com a ac cions que mi llo ren la

For ma ció Per ma nent.

n La ne go cia ció com a fór mu la

d’en ri qui ment pro fes sio nal.

n Dis sen yar ma te rials. 

n Po sa da en pràcti ca i re co lli da de 

da des. 

n Anàli si de les da des i interpre -

tació. 

n Fer in for mes. 

n Reu nions de grup.

n Entre vis tes.

n Qües tio na ris. 

n Obser va ció par ti ci pant.

n Obser va ció ex ter na (ami ga crí ti -

ca i grup d’ob ser va ció de ses -

sions).

n Enre gis tra ment en àu dio de

ses sions del Se mi na ri. 

n Entre vis ta fi nal.

n FIGURA 2.
Quadre ge ne ral de la 2a fase del Se mi na ri.



El pro cés que va se guir el grup va ser el se -

güent: a par tir de ma te rial bi bliogr àfic ofert 

ha bi tual ment per l’in ves ti ga dor ofi cial i en

al guns ca sos per al gun par ti ci pant, en trar

en una dinà mi ca dis cur si va i de de bat, que

per me tés de do nar so lu cions pràcti ques als 

pro ble mes de tec tats en els seus en tre na -

ments. 

REFLEXIÓ

Les dis cus sions i el tre ball en grup, han

afa vo rit un pro cés de so cia lit za ció, i ac ti -

tuds per a l’anà li si i la re fle xió so bre la

pràcti ca dels en tre na dors de fut bol?

El món dels en tre na dors de fut bol té una

sèrie de tòpics, com ara la so li tud, l’aï lla -

ment pro fes sio nal i l’e go cen tris me de l’en -

tre na dor; això, que en l’al ta com pe ti ció pot

sem blar nor mal a cau sa de la quan ti tat

d’in te res sos que hi ha en joc, en l’es port

base sem bla una cosa il·lògi ca, d’a quí ve

que el nos tre Se mi na ri pre ten gués de tren -

car amb aquest im mo bi lis me i individua -

lisme. 

Se gons Del ga do No gue ra (1991), as pec tes 

com ara la con vivè ncia, la coo pe ra ció, la

par ti ci pa ció, la cohe sió, el res pec te, el tre -

ball en equip i la sen si bi li tat cap als al tres

de sen vo lu pen la socialització. 

Aquest pa no ra ma dóna una idea de com

va ser de di fí cil, en un prin ci pi, mo de rar

les reu nions del grup, per man ca d’hà -

bits dis cur sius. La di fi cul tat per es col -

tar, dia lo gar i ac cep tar l’o pi nió dels al -

tres era evi dent. Així i tot, con si de rem

que, amb el temps, la dinà mi ca de dis -

cus sions del Se mi na ri va te nir un gran

pro grés i en ca ra que és cert que en la pri -

me ra fase la “sor de sa” d’al guns era ha -

bi tual, amb el pas del temps les dis cus -

sions es van cen trar i es van mo de rar

amb més fa ci li tat.

“... Amb el Se mi na ri hem après a dis cu tir. El 

Se mi na ri m’ha fet més re fle xiu so bre tot en

l’ac ti tud en di ri gir els par tits” (T). 

Aques ta si tua ció ini cial, com hem dit an te -

rior ment, es va anar en ca rri lant cap a ac ti -

tuds més com pren si ves, més ra cio nals,

més adre ça des a te nir en comp te el punt

de vis ta dels al tres. Vam ob ser var, fins i

tot, que amb el temps es van can viar els

tons de veu, les ac ti tuds i, en ge ne ral, uns

hàbits que van ge ne rar ac ti tuds més res -

pec tuo ses. Els par ti ci pants en el Se mi na ri

al co men ça ment no en tra ven en dià leg, po -

dríem dir que les abo ca ven “pel broc gros”, 

però pos te rior ment han par lat, han co men -

tat, han in ter pre tat i han pensat en relació

amb els temes discutits. 

Com a con clu sió, s’a pre cia una mi llor ac -

cep ta ció de les idees del com pany i per

tant de la coo pe ra ció i la con vivè ncia din tre 

de la dinà mi ca de dis cus sions de grup; i

creiem que es van acon se guir al guns pro -

gres sos en qües tions re la cio na des, per

exem ple, amb la co mu ni ca ció en tre en tre -

na dors-com panys, la in te rac ció en tre na -

dor-ju ga dor, etc. 

“El Se mi na ri és una for ma de re la ció, d’a -

pren dre co ses, d’a nar cap en da vant. Sen se

el Se mi na ri no ha gués sim can viat idees. Jo

ho veig molt po si tiu en ca ra que no més si gui

per aques ta co mu ni ca ció en tre com panys

d’u na pro fes sió” (M).

QUALITAT D’ENTRENAMENT

El Se mi na ri, ha con tri buït a mi llo rar les

ses sions d’en tre na ment mit jan çant un

can vi en el mo del didà ctic d’in ter ven ció?

Al Se mi na ri vam bus car un can vi de mo del

d’in ter ven ció, vam in ten tar de pas sar a un

de més es pe cí fic, per què tots ens vam ado -

nar que les ac ti vi tats que es rea lit zen nor -

mal ment s’e xe cu ten sen se opo si ció i per

això te nen poca transferència al joc.

“Jo el pro ble ma que veig és que nor mal ment

en tre nem el xut a por ta sen se opo si ció i quan 

arri ba el par tit et tro bes amb tres...” (J).

Els parà me tres en què ens hem ba sat per a 

“cer ti fi car” el can vi de mo del són la uti lit -

za ció de jocs en l’en tre na ment i l’aug ment

de ma te rial o de re cur sos en la im ple men -

ta ció de les ses sions (per exem ple, més pi -

lo tes, dor sals, zones de joc...).

“El que ha can viat és que abans gai re bé no

es tre ba lla va amb la pi lo ta i ara als dis senys

d’en tre na ment que rea lit zem sí que hi ha

pi lo ta. Crec que aques ta idea es pot ge ne ra -

lit zar” (P). 

Altres as pec tes per mi llo rar la qua li tat de

les ses sions són es ta blir una mi llor es truc -

tu ra ció de la ses sió, una or ga nit za ció di fe -

rent dels con tin guts i una ac tua ció en les

pau ses que es pro duei xen en canviar

d’activitat. 

“A mi el Se mi na ri m’ha ser vit per es truc tu -

rar la ses sió de for ma di fe rent de com ho

feia fins ara: abans l’es cal fa ment no el te nia 

es truc tu rat d’a ques ta ma ne ra i no tre ba lla va 

la tor na da a la cal ma, abans aca ba va i punt. 

A la dut xa! Tam bé he va riat la meva for ma

de pro gra mar, abans feia to tes les ses sions

de dia en dia i ara aga fo pe río des més

grans” (M).

En re sum, creiem que la qua li tat de les ses -

sions, una de les nos tres preo cu pa cions

bàsi ques, es va mi llo rar de for ma con si de -

ra ble. 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

La me to do lo gia col·la bo ra ti va del Se mi na -

ri, és un ins tru ment vàlid de de sen vo lu pa -

ment pro fes sio nal?

L’en tre na dor, per as su mir el seu pa per

d’in ves ti ga dor, haurà de qües tio nar-se la

pròpia pràcti ca, com a base del seu de sen -

vo lu pa ment, i con èi xer ins tru ments me to -

dolò gics que li per me tin d’a na lit zar i re fle -

xio nar so bre la seva pràcti ca. A la nos tra

in ves ti ga ció, va ser la con fec ció del dia ri de 

camp el mi llor ins tru ment que ens va per -

me tre de re fle xio nar so bre l’ac ció i ge ne rar

co nei xe ment pràctic. Cer ta ment, el dia ri de 

camp va ser el fruit del Se mi na ri, en ca ra

que la seva con fec ció és molt di fe rent. Els

dia ris més com plets dis po sen tant de les

ac ti vi tats rea lit za des com de les pos si bles
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n El grup de dis cus sió.

n L’ob ser va ció par ti ci pant i ex ter na. 

n Les en tre vis tes qua li ta ti ves. 

n Enre gis tra ments de l’in ves ti ga dor prin ci pal. 

n Dia ri d’en tre na dors.

n Els en re gis tra ments en àu dio. 

n QUADRE 2.



so lu cions a les erra des co me ses, els sen ti -

ments de l’en tre na dor en im ple men tar les

ses sions... Els més in com plets, úni ca ment

re flec tei xen allò que s’ha rea lit zat en l’en -

tre na ment. Aques ta di ferè ncia té una re la -

ció di rec ta amb la for ma ció acadèmica

rebuda pels participants, com major és la

titulació acadèmica més rigor hi ha en

la confecció del diari. 

El tre ball col·la bo ra tiu rea lit zat en el nos tre 

es tu di per met de re fle xio nar i dis cu tir so bre 

la pràcti ca, do nar als en tre na dors la pos si -

bi li tat de de sen vo lu par-se pro fes sio nal -

ment, aban do nar l’aï lla ment pro fes sio nal i

apren dre en con junt els uns dels al tres.

 
“El tre ball en grup és un mo del de for ma ció

molt po si tiu, per què és una for ma d’a pren -

dre més real, es po den apren dre co ses més

pro pe res als pro ble mes de ca das cú i, a més

a més, l’ex pe rièn cia d’un ser veix per als al -

tres” (F).

Conclusions i prospectiva
per a futures investigacions

De la in ter pre ta ció de la in for ma ció re co lli -

da al Se mi na ri de for ma ció per ma nent es

des pre nen les con clu sions següents:

n El Se mi na ri com pen sa al gu nes lla cu nes

de la for ma ció ini cial.

n El Se mi na ri ha afa vo rit la so cia lit za ció i

l’ac ti tud de re fle xió en la pràcti ca i so bre

la pràcti ca dels en tre na dors. 

n El Se mi na ri de for ma ció ha pro por cio nat

més qua li tat a l’en tre na ment amb la in -

tro duc ció del joc d’a pli ca ció tàctic i ac -

tuant so bre al guns as pec tes didà ctics. 

n La me to do lo gia del Se mi na ri ha po ten -

ciat el de sen vo lu pa ment pro fes sio nal

dels en tre na dors mit jan çant la in ves ti ga -

ció de la pròpia pràcti ca i la par ti ci pa ció

en un tre ball col·la bo ra tiu. 

La in ves ti ga ció de sen vo lu pa da pot ser un

su port útil per a al tres es tu dis en la for ma -

ció d’en tre na dors, i per in tro duir al guns

can vis en la pro pos ta de for ma ció dels en -

tre na dors de fut bol, tant en la for ma ció

inicial com en la permanent.

En re la ció amb la for ma ció ini cial

De sen vo lu par una pro pos ta de for ma ció

ini cial de l’en tre na dor de fut bol, amb una

orien ta ció més col·la bo ra ti va i pràcti ca, en

la qual la pro blemà ti ca de l’en tre na ment

si gui la ge ne ra do ra del cu rrí cu lum. L’Esco -

la Na cio nal d’en tre na dors de fut bol, se -

gons això, hau ria d’in cre men tar la par -

cel·la psi co pe dagò gi ca que per me ti als en -

tre na dors un tre ball re fle xiu so bre la pròpia 

pràcti ca, afe gir al gu na as sig na tu ra, com

ara la di rec ció d’e quip, fo na men tal per a la

mis sió de la con duc ció de per so nes, re -

plan te jar-se els en fo ca ments d’al gu nes as -

sig na tu res. 

El pro fes so rat de les es co les d’en tre na dors

po dria ac tuar com a di na mit za dor de grups 

de tre ball, no no més per su per vi sar-ne les

pràcti ques sinó tam bé per fa ci li tar reu -

nions de grup on es ge ne ri co nei xe ment

pràctic. Es trac ta ria de po ten ciar la fi gu ra

del “for ma dor de for ma dors”, per so na en -

ca rre ga da de coor di nar, di ri gir o or ga nit zar

se mi na ris. Aques ta fi gu ra aju da ria els en -

tre na dors a re fle xio nar so bre “Què en tre -

nar”, “Com en tre nar”, “Per què i per a què

en tre nar”, aju da ria a de sen vo lu par ac ti -

tuds que els per me tin d’a rri bar a com par tir

col·la bo ra ti va ment les se ves idees, es tratè -

gies, ma te rials, ac ti vi tats... sem pre amb

l’ob jec te de mi llo rar la seva ac tua ció pro -

fes sio nal. 

En re la ció

amb la for ma ció per ma nent

La for ma ció per ma nent dels en tre na dors de

fut bol es por ta més a ter me mit jan çant ac ti -

vi tats in for ma ti ves (Cur sos, Con gres sos,

etc.) que no pas par ti ci pa ti ves (Se mi na ris,

Grups de tre ball, etc.). Creiem que s’ha

d’in ver tir aques ta orien ta ció i in tro duir-hi el

ma neig de la me to do lo gia qua li ta ti va per

con ver tir l’en tre na dor en un in ves ti ga dor de

la seva pròpia pràcti ca, per la qual cosa

l’Admi nis tra ció, a tra vés de l’Esco la d’Entre -

na dors de fut bol, hau ria d’o bli gar, amb una

pe rio di ci tat d’un nom bre de ter mi nat d’anys, 

a rea lit zar aques tes ac ti vi tats de re ci clat ge.

S’ha de con si de rar la for ma ció per ma nent

com a obli gatò ria, per la qual cosa l’Admi -

nis tra ció haurà de fa ci li tar a l’en tre na dor els 

mit jans i re cur sos su fi cients per què es rea -

lit zi efec ti va ment. Aques ta for ma ció s’ha

d’ins titucionalitzar i s’e xe cu ta ria amb la

col·la bo ra ció de di fe rents ins ti tu cions de

for ma ció (Fa cul tats de l’Esport, Esco la

d’Entre na dors, etc.).
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Percepció dels entrenadors es pan yols
de tennis d’alta com pe ti ció
so bre la seva formació per ma nent:
si tua ció actual i perspectives de futur 
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Grup de Re cer ca “Anàli si didà cti ca de l’en sen ya ment i del ren di ment es por tiu”.
Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport. Uni ver si tat d’Extre ma du ra

Resum
Aquest ar ti cle ana lit za la per cep ció que

els en tre na dors es pan yols d’al ta com pe -

ti ció te nen so bre la seva for ma ció per -

ma nent, a tra vés de l’es tu di de les opi -

nions d’en tre na dors ex perts. Els ob jec -

tius de l’es tu di se cen tren a con èi xer i

ana lit zar la par ti ci pa ció dels en tre na -

dors en ac ti vi tats de for ma ció per ma -

nent, igual com les di fi cul tats amb què

es tro ben els en tre na dors per par ti ci par

en la for ma ció per ma nent i les al ter na ti -

ves que pro po sen.

La in ves ti ga ció ha es tat rea lit za da amb

una mos tra de 20 en tre na dors es pan yols 

en ac tiu que ha gues sin en tre nat du -

rant les tem po ra des 1997/1998, 1998/

1999 i 1999/2000, al gun ju ga dor d’en -

tre els 100 pri mers llocs del ran king

mun dial en la mo da li tat d’in di vi duals.

Res pec te a la me to do lo gia em pra da per

a l’es tu di, vo lem ex pres sar que hem uti -

lit zat una me to do lo gia in te gra do ra, em -

prant tècni ques quan ti ta ti ves i qua li ta ti -

ves: l’en ques ta ad mi nis tra da mit jan çant

qües tio na ri d’au toresposta i l’en tre vis ta

se mies truc tu ra da. 

Cal dir que els re sul tats del nos tre es tu -

di mos tren la ne ces si tat de mi llo rar les

ac ti vi tats de for ma ció per ma nent, un

ex trem que de ri va vers una es cas sa par -

ti ci pa ció dels en tre na dors en les ac ti vi -

tats es men ta des. Tam bé s’ob ser va una

uti lit za ció molt es cas sa, per part dels

tècnics, dels mit jans teò rics i de l’ús de

les no ves tec no lo gies per a la seva for -

ma ció; la pròpia for ma ció per ma nent se 

cen tra, bàsi ca ment, en l’au toanà li si i en 

ac ti vi tats de ti pus pràctic. D’al tra ban -

da, els en tre na dors de ma nen nous mo -

dels de for ma ció que si guin com pa ti bles 

amb les se ves obli ga cions pro fes sio -

nals, i creuen ne ces sa ri que el per fil pro -

fes sio nal de les per so nes que han d’im -

par tir les ac ti vi tats de for ma ció per ma -

nent ha de ser més he te ro ge ni que el

que exis teix a ho res d’a ra.

Intro duc ció 

Les con cep cions ac tuals de l’en sen ya -

ment i de la for ma ció d’en tre na dors es -

por tius con tem plen l’en tre na dor com un

tècnic do cent, amb un alt ni vell de des -

tre sa, que de sen vo lu pa, du rant la ses sió

d’en sen ya ment, una ac tua ció sos tin gu da

en una con tí nua pre sa de de ci sions;

aquest tècnic haurà de ser sotmès,

doncs, a pro ces sos d’en tre na ment con -

duc tual, amb l’ob jec tiu de for mar un en -

tre na dor que pu gui ac tuar de ma ne ra efi -

caç en qual se vol con text. 

L’en tre na dor de tennis ac tua com un pro -

fes sor d’e du ca ció fí si ca que ha de do mi -

nar una sèrie de des tre ses do cents que li

per me tin de de sen vo lu par l’en sen ya ment

d’ha bi li tats mo trius es pe cí fi ques en la

mo da li tat es por ti va del tennis. 

En aquest sen tit, els pro gra mes de for ma -

ció de pro fes sors (Del ga do, 1992; Frai le,

1993; Vi cia na, 1996; Ro drí guez, 1997;

del Vi llar i Fuen tes, 1999; Con tre ras,
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Abstract
The pre sent ar ti cle analy zes the per cep tion that

the Spa nish trai ners of high com pe ti tion have on

its per ma nent for ma tion, through the study of the

opi nions of ex pert trai ners. The ob jec ti ves of the

study are cen te red in to know and to analy ze the

par ti ci pa tion of the trai ners in ac ti vi ties of

per ma nent for ma tion, as well as the dif fi cul ties

found by the trai ners to par ti ci pa te in the

per ma nent for ma tion and the al ter na ti ves that

they pro po se.

The in ves ti ga tion has been ca rried out with a sam ple

of 20 Spa nish trai ners in as set that they had trai ned

du ring the pe riod 1997-1998, 1998-1999 y

1999-2000 to some pla yer among the first 100

po si tions of the world ran king in the mo da lity of

sin gu lar. Re gar ding the met ho do logy used for the

study, to ex press that we have used an in te gra ti ve

met ho do logy using tech ni cal quan ti ta ti ve and

qua li ta ti ve: the sur vey ad mi nis te red by means of

ques tion nai re to com ple te for the own per son and the 

in ter view half-struc tu red. 

To say that the re sults of our study show the

ne ces sity to im pro ve the ac ti vi ties of per ma nent

for ma tion, I carry to an ex tre me this that de ri ves in 

a scar ce par ti ci pa tion of the trai ners in this

ac ti vi ties. Also, a very scar ce use is ob ser ved on

the part of the tech ni cians of the theo re ti cal

means and of the use of the new tech no logy for its 

for ma tion, being cen te red its per ma nent

for ma tion, ba si cally, to the self-analysis and

ac ti vi ties of prac ti cal type. On the ot her hand, the

trai ners de mand new for ma tion mo dels that are

com pa ti ble with their pro fes sio nal obli ga tions,

seeing ne ces sary that the pro fes sio nal pro fi le of

peo ple that you/they should im part the ac ti vi ties of 

per ma nent for ma tion should be more

he te ro ge neous than that at the mo ment exis tent.

Key words
Tennis, Per ma nent for ma tion, Trai ners, High

com pe ti tion

Ten nis, For ma ció per ma nent, Entre na dors,
Alta com pe ti ció

n Pa ra ules cla u
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2000) sug ge rei xen la uti lit za ció de tres ti -

pus de com po nents (co nei xe ment acadè -

mic, des tre ses do cents, i co nei xe ment

pràctic), que po den ser apli cats per fec ta -

ment a la for ma ció d’en tre na dors. 

El co nei xe ment acadè mic s’ad qui reix tra -

di cio nal ment a tra vés de les ano me na des

lli çons ma gis trals, en les quals l’ex pert

ex po sa teò ri ca ment els fo na ments bàsics

de l’ac ció do cent. Les des tre ses do cents,

d’al tra ban da, s’en tre nen mit jan çant l’a -

nàlisi de si tua cions d’en sen ya ment, l’ob -

ser va ció sis temà ti ca de la con duc ta do -

cent d’en tre na dors ex perts, i a tra vés de

pràcti ques com a en tre na dor, tu te la des

per su per vi sors ex perts, en les quals l’en -

tre na dor ex pe ri men ta de for ma pràcti ca

les com petè ncies d’en sen ya ment, inicial -

ment en si tua cions si mu la des, i posterior -

ment en si tua cions reals. 

El co nei xe ment pràctic re que reix el tre ball 

amb al tres tècni ques for ma ti ves més qua -

li ta ti ves; per exem ple, la rea lit za ció de

dia ris, els grups de dis cus sió, l’es ti mu la -

ció del re cord, etc., es tratè gies for ma ti ves 

que per se guei xen com a ob jec tiu úl tim

de sen vo lu par en l’en tre na dor la ca pa ci tat

per ana lit zar la seva pràcti ca do cent. 

En aquest sen tit, creiem que “La ne ces -

si tat de de sen vo lu par en el pro fes sor-en -

tre na dor de tennis els tres ele ments for -

ma tius an te rior ment es men tats que da

ple na ment jus ti fi ca da pel carà cter pro -

fes sio nal de l’en sen ya ment del tennis.

L’en tre na dor és con si de rat com a tècnic

en la me su ra en què és cons cient de la

com ple xi tat de l’ac tua ció didà cti ca du -

rant les ses sions d’en tre na ment i en sen -

ya ment del tennis” del Vi llar i Fuen tes

(1999, pp. 3-4). 

L’en tre na dor de tennis ha d’e vo lu cio nar

con tí nua ment, tant des del punt de vis ta

tècnic com cien tí fic, igual com s’es de vé

en qual se vol al tre ti pus de tre ball. Per

això, hem de te nir sem pre cla ra la idea

dels can vis con ti nuats que im po sen els

nous ti pus de su per fí cies de joc, les ma -

jors pos si bi li tats de comp tar amb un ade -

quat se gui ment mèdic, tant per a la pre -

ven ció, com per a la re cu pe ra ció de pos si -

bles le sions, la im portància cada ve ga da

més gran que es con ce deix a l’as pec te fí -

sic en el joc, etc. 

Tots aquests can vis exi gei xen el de sen -

vo lu pa ment de no ves me to do lo gies d’en -

sen ya ment i en tre na ment tècnic, tàctic,

fí sic, psi colò gic, aquests úl tims as pec -

tes res sen yats per es tu dis apli cats al

tennis, com ara els de Ba la guer (1996,

pp. 145-153), Ga lia no, Esco da i Pru na

(1996, pp. 115-121), Ruiz-Co to rro

(1996, pp. 106-111), i Va que ro (1996, 

pp. 174-182), etc. Per això, i per do nar

res pos tes efi ca ces a aques tes exigèn -

cies, el tècnic ha de man te nir una ac ti -

tud d’a pre nen tat ge con ti nu, el qual, en

la nos tra opi nió, no pot li mi tar-se a les

pròpies ex pe rièn cies i a les con ver ses

amb al tres tècnics du rant l’as sistència a

tor neigs, com par tint al guns en tre na -

ments o te nint cura de la pròpia con di ció 

fí si ca, atès que, i sen se meny ste nir la de -

gu da im portància dels úl tims as pec tes

res sen yats, aquests mit jans de for ma ció

per ma nent ens sem blen in su fi cients i

man cats d’u na es truc tu ra ade qua da,

que cer ta ment pot acon se guir-se mit jan -

çant ac ti vi tats més or ga nit za des. 

En aquest sen tit, som cons cients que la

si tua ció ac tual de la for ma ció per ma nent

de l’en tre na dor de tennis es tro ba con di -

cio na da per les exigè ncies del cir cuit

mas cu lí –“ATP”– i del fe me ní –“WTA”–

(ju ga dors pro fes sio nals) i, per tant, de l’e -

nor me di fi cul tat per què els en tre na dors

d’al ta com pe ti ció pu guin as sis tir a con -

gres sos men tre els seus ju ga dors es tro -

ben en qual se vol punt del món, però con -

si de rem que, en ca ra que re co nei xem

aques ta in com pa ti bi li tat en tre les se ves

exigè ncies pro fes sio nals i les pos si bi li tats

d’a nar a ac ti vi tats de for ma ció per ma -

nent, els òrgans fe de ra tius han de bus car

al ter na ti ves de for ma ció per ma nent que

es ti guin a l’a bast dels en tre na dors d’al ta

com pe ti ció. 

Una mos tra sig ni fi ca ti va d’ac ti vi tats for -

ma ti ves em mar ca des en l’àmbit de la for -

ma ció per ma nent en la mo da li tat es por ti -

va del tennis a Espan ya la cons ti tuei xen

les ges tio na des per l’Esco la de Mes trat ge

de la Reial Fe de ra ció Espan yo la de

Tennis, ac ti vi tats i tre balls que s’han ma -

te ria lit zat en lle tra im pre sa mit jan çant la

pu bli ca ció en lli bres i re vis tes, així com

en un al tre ti pus de pu bli ca cions pe riò di -

ques, tex tos de carà cter mo nogr àfic i al -

tres me nes de do cu ments. 

En el con text de la for ma ció per ma nent,

me reix ser des ta ca da la re cent in cor po ra -

ció de la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Tennis a Inter net. El 20 de no vem bre de

1996 la “FIT” inau gu ra la seva nova adre -

ça a Inter net “ITF Onli ne”, adre ça que

cons ta de vuit sec cions, en tre les quals

s’in clouen les com pe ti cions més re lle -

vants de la “ITF”, la “Copa Da vis” per

“NEC”i la “KB Fed Cup”. A l’“ITF Onli ne”

es pot ac ce dir a tra vés de l’a dre ça

“http://www.itf ten nis.com”. 

Així ma teix, la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Tennis con ti nua ce le brant el Se mi na ri

Mun dial de la “ITF” per a Entre na dors,

es de ve ni ment que ge ne ra un bon nom bre 

d’ac ti vi tats que con tri buei xen de ma ne ra

sig ni fi ca ti va al pro cés de for ma ció per ma -

nent en l’àmbit del tennis. 

Objec tius
de la in ves ti ga ció 

Els ob jec tius ge ne rals per se guits en l’es -

tu di són els se güents:

n Con èi xer i ana lit zar la par ti ci pa ció dels

en tre na dors es pan yols de tennis d’al ta

com pe ti ció en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent. 

n Con èi xer i ana lit zar la im portància

que els en tre na dors con ce dei xen a la

rea lit za ció d’ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent, així com la va lo ra ció que

fan de les ac ti vi tats que han es tat

ofer tes. 

n Con èi xer i ana lit zar les di fi cul tats amb

què es tro ben els en tre na dors per par ti -

ci par en la for ma ció per ma nent i les al -

ter na ti ves que pro po sen.

 

Me to do lo gia

Mos tra

Al nos tre es tu di, ana lit zem en tre na dors

es pan yols en ac tiu que ha gues sin en tre -

nat du rant les tem po ra des 1997/1998,

1998/1999 i 1999/2000, al gun ju ga -

dor si tuat, en al gun mo ment d’a ques tes

tem po ra des, en tre els 100 pri mers llocs 



del ran king en la mo da li tat d’in di vi -

duals. A Espan ya, són pocs els pro fes -

sio nals que com plei xen aquests re qui -

sits, per ser con si de rats en tre na dors

d’al ta com pe ti ció. La se lec ció fi nal

d’en trenadors es va rea lit zar un cop

con sul tats els fit xers de la Fe de ra ció

Espan yo la de Tennis. En aquest sen tit,

val a dir que 25 en tre na dors com plien

els re qui sits exi gits, i es va ob te nir un

per cen tat ge im por tant d’en tre na dors

que van en viar el qües tio na ri de gu da -

ment em ple nat, un to tal de 20 (83% del 

to tal d’en tre na dors que reu nien els re -

qui sits ex po sats); amb l’ob jec te d’i den -

ti fi car al gu nes ca rac te rís ti ques ge ne rals 

d’a ques ta mos tra, pre sen tem les da des

se güents, pro ce dents del qües tio na ri: 

n Sexe: 19 ho mes (95%) i 1 dona (5%). 

n Edat: 25 anys o menys (0 –0%–), de

26 a 35 anys (10 –50%–), de 36 a 45

anys (7 –35%–) i 46 anys o més (3

–15%–). 

n Anys exer cint com a en tre na dor: Una

mit ja na de 13,05 anys (amb una des -

via ció de 9,14) 

Con si de rant tot el que aca bem de dir,

que da ple na ment jus ti fi cat que en el pro -

ce di ment se guit en el nos tre es tu di mixt

(quan ti ta tiu-qua li ta tiu) no re co rre gués -

sim a cap ti pus de mos treig, i vam pren -

dre la de ter mi na ció que la po bla ció ob jec -

te d’es tu di fos in ves ti ga da con si de rant

tots els ele ments que hi per tan yien. 

Així, la po bla ció es tu dia da (en tre na dors

es pan yols de tennis d’al ta com pe ti ció) es

cons ti tueix en uni vers pe tit (o po bla ció fi -

ni ta), con ve nient ment iden ti fi cat. 

Va ria bles 

Les va ria bles so bre les quals s’ha de sen -

vo lu pat l’es tu di han es tat: 

1. Par ti ci pa ció en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent 

1.1. Acti vi tats de ti pus teò ric. 

1.2. Acti vi tats de ti pus pràctic. 

2. Va lo ra ció de la im portància i ofer ta de 

les ac ti vi tats de for ma ció per ma nent 

2.1. Acti vi tats de ti pus teò ric. 

2.2. Acti vi tats de ti pus pràctic. 

3. Di fi cul tats per ac ce dir a la for ma ció

per ma nent 

3.1. Di fi cul tats per a l’as sistència a

les ac ti vi tats for ma ti ves. 

3.2. Di fi cul tats per a l’a pro fi ta ment

de les ac ti vi tats for ma ti ves. 

4. Alter na ti ves a la for ma ció per ma nent

exis tent en l’ac tua li tat 

4.1. Alter na ti ves a les di fi cul tats per

ac ce dir a la for ma ció per ma nent. 

4.2. Alter na ti ves a l’o fer ta d’ac ti vi -

tats de for ma ció per ma nent. 

Instru ments 

Res pec te de la me to do lo gia se lec cio na -

da per rea lit zar la in ves ti ga ció, en

 l’estudi vam re có rrer a l’a pli ca ció de

 diverses pers pec ti ves o mul ti pli ci tat

d’en focaments, i vam op tar per una via

me to dolò gi ca plu ral i in te gra do ra, mit -

jan çant l’ús de tècni ques quan ti ta ti ves

i qua li ta ti ves: d’u na ban da, l’en ques ta

ad mi nis tra da mit jan çant qües tio na ri

(qües tio na ri d’au to res pos ta); en la nos -

tra in ves ti ga ció vam uti lit zar la mo da li -

tat d’en ques ta ano me na da en ques ta

per co rreu, des ti na da a l’ob ten ció d’in -

for ma ció so bre po bla cions es pe cí fi -

ques, va lent-nos d’un dels ins tru ments

més co mu na ment uti lit zats en la in ves -

ti ga ció mit jan çant en ques tes: el qües -

tio na ri tramès per co rreu als sub jec tes

sot me sos a en ques ta. D’u na al tra ban -

da, en l’es tu di vam uti lit zar tam bé l’en -

tre vis ta a fons. La mena d’en tre vis -

ta que vam apli car va ser del ti pus

 semiestructurada o guia da, i de ca -

ràcter in di vi dual, cons ti tuï da per una

llis ta que com bi na va pre gun tes tan ca -

des o es truc tu ra des i pre gun tes ober -

tes, or de na des i re dac ta des de la

 mateixa for ma per a tots els sub jec tes

en tre vis tats. A les ta bles 1 i 2 s’in clou

l’en ques ta i el guió de l’en tre vis ta a

fons:

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (55-63)

entrenament esportiu

57

DADES GENERALS 

Pot re la tar-nos, a grans trets, com ha arri bat a la si tua ció que ocu pa ac tual ment en el món del tennis, co men çant per dir-nos des de quan i per qui na raó va co men çar a prac ti car-lo? 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 

Qui na mena i qui na quan ti tat d’ac ti vi tats de for ma ció per ma nent –ac ti vi tats que, si guin del ti pus que si guin, van adre ça des a l’ac tua lit za ció o mi llo ra del ni vell de com petè ncia, i que

si guin com pa ti bles amb el tre ball com a en tre na dor– creu que rea lit za l’en tre na dor de tennis d’al ta com pe ti ció? 

VALORACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA I L’OFERTA DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 

Pot va lo rar quin ti pus d’ac ti vi tats de for ma ció per ma nent con si de ra més útils per als en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció? Quin/s per fil/s pro fes sio nal/s con si de ra el/els més in di -

cat/s per a les per so nes en ca rre ga des d’im par tir les ac ti vi tats de for ma ció per ma nent –con gres sos, cur sos, etc.? 

DIFICULTATS PER ACCEDIR A LA FORMACIÓ PERMANENT 

Qui nes són les prin ci pals di fi cul tats amb què es tro ba l’en tre na dor de tennis d’al ta com pe ti ció per ac ce dir o apro fi tar les ac ti vi tats per ma nents que són ofer tes, ara com ara? Qui nes

són les prin ci pals di fi cul tats amb què es tro ba l’en tre na dor de tennis d’al ta com pe ti ció per treu re el màxim pro fit de les ac ti vi tats for ma ti ves exis tents?

ALTERNATIVES DE FORMACIÓ PERMANENT 

¿De qui na ma ne ra creu que es po dria fa ci li tar una ma jor par ti ci pa ció i/o apro fi ta ment dels en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció en ac ti vi tats de for ma ció per ma nent? Qui nes al ter na ti -

ves tro ba, da vant de l’ac tual ofer ta d’ac ti vi tats de for ma ció per ma nent, que si guin del màxim pro fit per als en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció Con si de ra que són les prin ci pals di fi -

cul tats per rea lit zar les de gu des ava lua cions al ten nis ta d’al ta com pe ti ció? Qui nes al ter na ti ves creu que po den exis tir? 

n TAULA 1.
Guió d’en tre vis ta a fons a en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció.
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DADES GENERALS 

P.1. Sexe:  1. Home q  2. Dona q

P.2. Edat: a) 25 anys o menys  q  b) De 26 a 35 anys  q  c) De 36 a 45 anys  q  d) 46 anys o més q

P.3. Quants anys ha exer cit com a en tre na dor, apro xi ma da ment?  ____________________

FORMACIÓ PERMANENT 

P.4. Va lo ri d’1 a 5 l’ús que fa dels se güents mit jans per con ti nuar for mant-se i la im portància que els con ce deix per a aques ta fi na li tat:

(Co rres pondència: 1: gens, 2: poc, 3: re gu lar, 4: for ça, 5: molt):

FORMATIUS Ús que en faig Importància que hi dono 

 1. Assistència a par tits “en viu” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 2. Veu re par tits te le vi sats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 3. Anàli si de par tits en ví deo  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 4. Obser va ció d’en tre na do rs ex per ts du ran t l’en tre na men t 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 5. Obser va ció de ju ga dors en com pe ti ció 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 6. Lec tu ra d’ar ti cles de re vis tes es pe cia lit za des 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 7. Lec tu ra de lli bres es pe cia lit zats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 8. Uti lit za ció de CD ROMS es pe cia lit zats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 9. Ús d’Inter net 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Assistència a con gres sos, cur sos i cli nics de for ma ció 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11.  Inves ti ga ció in di vi dual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12.  Inves ti ga ció en grup 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Con ver ses i dis cus sions amb al tres en tre na dors “en viu” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Con ver ses i dis cus sions en tre en tre na dors per Inter net (xats) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Con ver ses i dis cus sions amb els meus aju dants 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Par ti ci pa ció en se mi na ris per ma nents o grups de tre ball 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17. Rea lit za ció de Màster en tennis d’alt ren di ment 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. Par ti ci pa ció en ta llers d’a pre nen tat ge pràctic 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19. Par ti ci pa ció en tau les ro do nes i de bats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20. Afi lia ció a una as so cia ció d’en tre na dors 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

P.5. Esta blei xi qui na és, apro xi ma da ment, la dis tri bu ció en per cen tat ges del per fil pro fes sio nal de les per so nes que han im par tit les ac ti vi tats de for ma ció per ma nent a les quals ha

anat (cur sos, con gres sos...) i in di qui la dis tri bu ció que con si de ra ria ideal: 

(La suma to tal ha de do nar “100”)

PERFIL PROFESSIONAL Per cen tat ge en ac ti vi tats rea lit za des Per cen tat ge ideal

1. Pro fes sors de Fa cul tats de CC de l’Esport o INEF amb docè ncia en tennis _____ % _____ %

2. Pro fes sors de l’Esco la Na cio nal de Mes trat ge de Tennis de la Fe de ra ció Espan yo la o de la Fe -

de ra ció Inter na cio nal de Tennis

_____ % _____ %

3. Entre na dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia pràcti ca en l’al ta com pe ti ció _____ % _____ %

4. Di ri gents de la Fe de ra ció Espan yo la de Tennis o de la Fe de ra ció Inter na cio nal de Tennis _____ % _____ %

P.6. Indi qui la prin ci pal di fi cul tat amb què es tro ba per as sis tir a ac ti vi tats de for ma ció per ma nent: (Triï no més una res pos ta):

1. Di fi cul tats econò mi ques q

2. Ocu pa cions i res pon sa bi li tats fa mi liars q

3. No po der de sa ten dre el tre ball q

P.7. Indi qui el prin ci pal pro ble ma amb què es tro ba, en l’o fer ta d’ac ti vi tats, per mi llo rar la seva for ma ció per ma nent: (Triï no més una res pos ta:

1. Esca ssa exis tèn cia d’ac ti vi tats amb ri gor cien tí fi c pro mo gudes pels òr ga ns fe de ra ti us q

2. Escas sa adap ta ció de les ac ti vi tats de cai re cien tí fic a les ne ces si tats dels en tre na dors q

3. Acti vi tats ex ces si va ment es te reo ti pa des (si mi lars, monò to nes, re pe ti ció de con tin guts) q

4. Acti vi tats poc mo ti vants q

5. Nom bre in su fi cient d’ac ti vi tats d’a pli ca ció pràcti ca. q

n TAULA 2.
Enques ta a en tre na do rs de te nnis d’alta competició.

TOTAL = 100 TOTAL = 100



Anàli si
de les da des 
Per al trac ta ment de les da des quan ti ta ti -

ves vam efec tuar una anà li si es ta dís ti ca

des crip ti va co rre la cio nal. 

Per al trac ta ment de les da des qua li ta ti -

ves pro vi nents de les en tre vis tes, rea lit -

za des a una se lec ció de sub jec tes co rres -

po nents a la po bla ció es tu dia da (els en -

tre na dors es pan yols de tennis d’al ta com -

pe ti ció), vam apli car el pro ce di ment

d’anà li si de con tin gut, i vam se guir com a 

me to do lo gia de l’anà li si de les da des un

to tal de cinc fa ses. La pri me ra d’a ques tes 

fa ses va con sis tir en la lo ca lit za ció i co di -

fi ca ció de cada ca te go ria en cada una de

les en tre vis tes. Du rant la se go na fase es

va pro ce dir al rea jus ta ment del ro ma nent

de da des, per tal de, en la ter ce ra fase,

de li mi tar i sub rat llar els frag ments tex -

tuals de cada en tre vis tat en cada una de

les ca te go ries. En la quar ta fase es va rea -

lit zar l’a gru pa ment dels frag ments tex -

tuals de cada en tre vis tat en cada una de

les ca te go ries. Fi nal ment, en la cin que na

fase vam sin te tit zar l’a gru pa ment rea lit -

zat a la fase an te rior. 

Re sul tats 

Pre sen tem en aquest apar tat les da des

ob tin gu des mit jan çant els qües tio na ris;

aques ta anà li si s’e fec tua de for ma en -

creua da amb les da des qua li ta ti ves, em -

prant, per a aques tes, evidè ncies do cu -

men tals (ex trac tes de trans crip cions de

les en tre vis tes). Així, no no més con si de -

rem la in for ma ció numè ri ca (que per si

sola ja es mos tra molt im por tant) sinó

que, mit jan çant l’es tratè gia de la trian gu -

la ció, in te grem a més a més in for ma ció

qua li ta ti va de les en tre vis tes, amb l’ob -

jec te d’en ri quir i po ten ciar en ca ra més

l’anà li si. 

Si tuant-nos en el do mi ni de la for ma ció

per ma nent dels en tre na dors es pan yols

de tennis d’al ta com pe ti ció, as sen ya lem 

en pri mer lloc que, a més a més de creu -

re que no re sul ta ne ces sa ri un bon ni vell 

de joc per ser en tre na dor d’al ta com pe -

ti ció, els en tre na dors sí que con si de ren

be ne fi ciós el fet d’ha ver en tre nat en les

eta pes de pre-tennis, ini cia ció, per fec -

cio na ment i com pe ti ció, abans de pas -

sar a l’al ta com pe ti ció, per què això pro -

por cio na un se guit d’ex pe rièn cies i pos -

si bi li ta que el tennis es con tem pli de

for ma més glo bal. 

Par ti ci pa ció

en ac ti vi tats

de for ma ció

per ma nent 

Exa mi nant l’o pi nió dels en tre na dors so -

bre la seva par ti ci pa ció en ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent, i res pec te de la qua -

li tat de la for ma ció per ma nent ofer ta, els

en tre na dors es mos tren for ça crí tics, atès

que el 75% opi na que la for ma ció ofer ta

és mi llo ra ble o molt mi llo ra ble. D’u na al -

tra ban da, el grau de par ti ci pa ció en ac ti -

vi tats de for ma ció per ma nent dels en tre -

na dors es mos tra ma jo rità ria ment (70%)

escàs o molt escàs. 

Acti vi tats

de ti pus teò ric 

Enca ra que les da des es tro ben con di cio -

na des per la seva gran va ria bi li tat, ob ser -

vem, se gons mos tra la tau la 3, que gai re -

bé la mei tat dels pro fes sors (47%) que

els han im par tit ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent són pro fes sors de l’Esco la Na -

cio nal de Mes trat ge de Tennis o de la Fe -

de ra ció Inter na cio nal, se guits d’en tre na -

dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia en 

l’al ta com pe ti ció (29%), i com re flec tei -

xen igual ment les en tre vis tes: “Crec que

a més a més dels que s’han de di cat a la

for ma ció in di vi dual, a anar es tu diant i

avan çant, tam bé cal comp tar amb l’ex -

pe rièn cia i, per tant, hau rien de te nir ca -

bu da to tes les per so nes que han tin gut

una ex pe rièn cia i l’han vis cu da” (Entre -

na dor 1). 

En re la ció amb la re cep ció del co nei xe -

ment (Tau la 4), la va lo ra ció ge ne ral
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VARIABLES X s

Pro fes sors de Fa cul tats de CC de l’Esport o INEF amb docè ncia en tennis 16 % 16,67

Pro fes sors de la via fe de ra ti va  47 % 20,74

Entre na dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia pràcti ca a l’al ta com pe ti ció 29 % 24,37

Di ri gents de la via fe de ra ti va  8 % 11,63

n TAULA 3.
Dis tri bu ció en per cen tat ges del per fil pro fes sio nal de les per so nes que els han im par tit ac ti vi tats de
for ma ció per ma nent

VARIABLES X s

Assistència a par tits “en viu” 4,60  ,60

Veu re par tits te le vi sats 3,65 1,23

Anàli si de par tits en ví deo 2,70 1,13

Obser va ció d’en tre na dors ex perts du rant l’en tre na ment 3,35 1,27

Obser va ció de ju ga dors en com pe ti ció 4,65  ,49

Lec tu ra d’ar ti cles de re vis tes es pe cia lit za des 2,45 1,05

Lec tu ra de lli bres es pe cia lit zats 2,40 1,14

Ús de CD ROMS es pe cia lit zats 1,80 ,95

Ús d’“Inter net” 2,15 1,09

Assistència a con gres sos, cur sos i clinics de for ma ció 2,25 1,07

Inves ti ga ció in di vi dual 2,75 1,25

 X i s  con jun ta 2,98 1,02

n TAULA 4.
Dis tri bu ció de l’ús dels mit jans for ma tius per a la re cep ció de co nei xe ment.



que da di fu mi na da (2,98) per què es

con tra res ta el gran ús que fan de l’ob -

ser va ció de ju ga dors en com pe ti ció

(4,65) i de l’as sistència a par tits “en

viu” (4,60) amb el poc ús que fan dels

mit jans més teò rics, com ara la lec tu ra

de do cu ments; els mit jans menys va lo -

rats són (1,80) l’ús de CD ROMS es pe -

cia lit zats i l’ús d’"Inter net" (2,15). Ells

ho ex pres sen en els ter mes que se guei -

xen: “Quan par lem d’al ta com pe ti ció,

tu estàs en tor neigs i re bent cons tant -

ment in for ma ció pro ce dent d’al tres ju -

ga dors i en tre na dors, veus com en tre na 

aquest, veus com en tre na l’al tre. Sin -

ce ra ment, ni em miro Inter net. Per què

li he d’en viar un e-mail a un al tre en tre -

na dor, si pren drem cafè ple gats molts

ves pres?” (Entre na dor 5). 

La va lo ra ció ge ne ral que ofe rei xen els en -

tre na dors so bre les ac ti vi tats for ma ti ves

rea lit za des per in ter can viar co nei xe ment

(Tau la 5) és for ça bai xa (2,23). Aquest

fet es pro dueix per què aquests pro fes sio -

nals no més acos tu men a in ter can viar co -

nei xe ments amb al tres en tre na dors “en

viu” (4,25) i amb els seus aju dants

(3,60), men tre que la res ta d’op cions es

tro ben in frau ti lit za des, com po dem com -

pro var tam bé a les en tre vis tes: “Entre els

en tre na dors pro fes sio nals això es fa con -

tí nua ment, per què quan viat gen es reu -

nei xen cons tant ment i les con ver ses

sem pre gi ren al vol tant del tennis” (En -

trenador 1). 

En re la ció amb l’ús dels mit jans for ma tius 

per a l’au toanà li si, el que sí que sem bla

clar és que for ça so vint (4,30) els en tre -

na dors re fle xio nen so bre la pròpia ex pe -

rièn cia.

Acti vi tats
de ti pus pràctic 

Ofe rim, tot se guit, la va lo ra ció apor ta da

pels en tre na dors so bre les ac ti vi tats for -

ma ti ves que rea lit zen en pis ta. 

Ate nent a l’ús dels mit jans for ma tius per

a l’en tre na ment de ju ga dors aliens, s’ob -

ser va que l’en tre na ment de ju ga dors

aliens no es des co breix com una pràcti ca

gai re uti lit za da (2,80) en tre els en tre na -

dors a l’ho ra de con ti nuar for mant-se. 
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VARIABLES X s

Pro fes sors de Fa cul tats de CC de l’Esport o INEF amb docè ncia en tennis 27 % 13,31

Pro fes sors de la via fe de ra ti va 26 % 14,65

Entre na dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia pràcti ca a l’al ta com pe ti ció 38 % 18,50

Di ri gents de la via fe de ra ti va  9 % 10,50

n TAULA 6.
Dis tri bu ció ideal en per cen tat ges del per fil pro fes sio nal de les per so nes que han d’im par tir ac ti vi tats
de for ma ció per ma nent.

VARIABLES X s

Assistència a par tits “en viu” 4,70  ,57

Veu re de par tits te le vi sats 4,10  ,79

Anàli si de par tits en ví deo 4,00  ,79

Obser va ció d’en tre na dors ex perts du rant l’en tre na ment 4,20 1,06

Obser va ció de ju ga dors en com pe ti ció  4,70  ,47

Lec tu ra d’ar ti cles de re vis tes es pe cia lit za des 3,20 1,01

Lec tu ra de lli bres es pe cia lit zats 2,95 1,10

Ús de CD ROMS es pe cia lit zats 2,35 1,04

Ús d’Inter net" 2,55 1,19

Assistència a con gres sos, cur sos i cli nics de for ma ció 3,10 1,17

Inves ti ga ció in di vi dual 3,30  ,98

 X i s  con jun ta 3,55 ,92

n TAULA 7.
Dis tri bu ció de la im portància que con ce dei xen als mit jans for ma tius per a la re cep ció de co nei xe ment.

VARIABLES X s

Inves ti ga ció en grup 2,40 1,14 

Con ver ses i dis cus sions amb al tres en tre na dors “en viu” 4,25  ,85

Con ver ses i dis cus sions en tre en tre na dors per “Inter net” (xat) 1,85 1,23

Con ver ses i dis cus sions amb els meus aju dants 3,60 1,31

Par ti ci pa ció en se mi na ris per ma nents o grups de tre ball 1,65  ,88

Rea lit za ció de Màster en tennis d’alt ren di ment 1,30  ,80

Par ti ci pa ció en ta llers d’a pre nen tat ge pràctic 1,35  ,75

Par ti ci pa ció en tau les ro do nes i de bats  2,15 1,14

Afi lia ció a una as so cia ció d’en tre na dors  1,60  ,88

 X i s  con jun ta 2,23 1,00

n TAULA 5.
Dis tri bu ció de l’ús dels mit jans for ma tius per a l’in ter can vi de co nei xe ment .



D’u na al tra ban da, per con ti nuar la seva

for ma ció, els en tre na dors re co rren a l’en -

tre na ment i com pe ti ció pro pis d’u na ma -

ne ra ha bi tual, en ca ra que no amb ex ces -

si va fre qüèn cia (3,25). 

Va lo ra ció

de la im portància

i ofer ta de les ac ti vi tats

de for ma ció per ma nent 

Un cop exa mi nat l’ús que els en tre na -

dors fan dels di fe rents mit jans for ma -

tius, ve gem ara qui na im portància els

con ce dei xen. Trac ta rem, doncs, de res -

pon dre als as pec tes que cal dria te nir en

comp te a l’ho ra de se lec cio nar el ti pus

d’ac ti vi tats. 

Acti vi tats
de ti pus teò ric 

Igual com en la ca te go ria an te rior, ani rem 

veient qui na im portància els me reix ca -

das cu na de les ac ti vi tats for ma ti ves de ti -

pus teò ric que han rea lit zat o po den rea -

lit zar. 

A la vis ta de la tau la 6, la si tua ció ideal

per a ells se ria que els en tre na dors amb

gran ex pe rièn cia im par tis sin més ac ti vi -

tats, igual com pro fes sors de Fa cul tats

de CC de l’Esport o INEF, tot com ple tant 

la tas ca dels pro fes sors de l’Esco la Na -

cio nal de Mes trat ge de tennis: “Crec

que cal dria te nir en comp te molts ju ga -

dors que han es tat pro fes sio nals tota

la vida i a par tir d’a quests te nir un

equip on es va gin com ple men tant tots”

(Entre nador 4).

Com pa rant les da des re la ti ves a la im -

portància con ce di da, amb l’o pi nió que

van ofe rir so bre l’ús que feien d’a quests

ma tei xos mit jans for ma tius (Tau la 7),

hem d’as sen ya lar que con ti nuen va lo rant

en més gran me su ra l’as sistència a par tits 

“en viu” i l’ob ser va ció de ju ga dors en

com pe ti ció (4,70 per a to tes dues). La di -

ferè ncia es tro ba en els al tres mit jans,

que si abans eren uti lit zats es cas sa ment,

ara re ves tei xen una im portància mo de ra -

da, cosa que fa que la va lo ra ció ge ne ral

si gui ac cep ta ble (3,55). 

Es man té la tendència in di ca da a la tau la

8, és a dir, coin ci dei xen l’ús i la im -

portància en les ac ti vi tats més va lo ra des,

com ara les con ver ses i dis cus sions amb

al tres en tre na dors “en viu”, i amb els

seus aju dants (4,45 i 4,10, res pec ti va -

ment). Els en tre na dors tor nen tam bé a

va lo rar una mica més la im portància de

les al tres ac ti vi tats en com pa ra ció amb

l’ús que en fan, i en con se qüèn cia, la mit -

ja na ge ne ral de les va lo ra cions s’e le va a

re gu lar (3,14). 

Res pec te de la im portància que con ce dei -

xen als mit jans for ma tius per a l’au toanà -

li si, els en tre na dors, com era d’es pe rar, a

més a més de fer-ne un ús in tens, tam bé

va lo ren en gran me su ra la im portància de

la re fle xió so bre la pròpia ex pe rièn cia.

Con cre ta ment, en aquest cas, ús i im -

portància pre sen ten la ma tei xa va lo ra ció

(4,30). 

Acti vi tats
de ti pus pràctic 

Pas sem ara a ava luar, en la sèrie d’a par -

tats que se guei xen, les ac ti vi tats de

caràc ter pràctic que por ten a ter me els

en tre na dors amb l’ob jec tiu de con ti nuar

for mant-se. 

En re la ció amb la im portància que con ce -

dei xen als mit jans for ma tius per a l’en tre -

na ment de ju ga dors aliens, de la re gu lar

va lo ra ció pre sen ta da (3,35), es desprèn

que no cons ti tueix una ac tua ció prio rità -

ria per als en tre na dors el fet d’en tre nar ju -

ga dors aliens. 

D’u na al tra ban da, i con si de rant la im -

portància que con ce dei xen als mit jans

for ma tius per a l’en tre na ment i com pe ti -

ció pro pis, as sen ya lem que, per con ti nuar 

for mant-se, els en tre na dors ator guen una 

cer ta im portància (3,40) a l’en tre na ment

i com pe ti ció pro pis: “Crec que m’a ju da,

per què ales ho res puc fer-li di rec ta ment

les de mos tra cions jo ma teix i no he de

bus car un al tre ju ga dor bo per què s’hi

fixi, ni he de fer ser vir tant el ví deo”

(Entre na dor 6).

Di fi cul tats

per ac ce dir

a la for ma ció

per ma nent 

Com con ti nuem ano tant més en da vant, el 

prin ci pal pro ble ma amb què es tro ben els

en tre na dors per rea lit zar les ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent ra di ca en l’ab so lu ta

man ca de temps, atès que aquests

tècnics viat gen du rant 30-35 set ma nes

l’any i no més dis po sen d’u nes set ma nes

per de di car al des cans, a es tar amb la fa -

mí lia i a pre pa rar el seu ju ga dor a ni vell

tècnic i tàctic. 

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (55-63)

entrenament esportiu

61

VARIABLES X s

Inves ti ga ció en grup 3,30 ,98

Con ver ses i dis cus sions amb al tres en tre na dors “en viu” 4,45 ,69

Con ver ses i dis cus sions en tre en tre na dors per Inter net (xat) 2,05 1,39

Con ver ses i dis cus sions amb els meus aju dants 4,10 1,21

Par ti ci pa ció en se mi na ris per ma nents o grups de tre ball 2,85 1,04

Rea lit za ció de Màster en tennis d’alt ren di ment 3,15 ,93

Par ti ci pa ció en ta llers d’a pre nen tat ge pràctic 2,35 ,99

Par ti ci pa ció en tau les ro do nes i de bats 3,30 ,98

Afi lia ció a una as so cia ció d’en tre na dors 2,75 1,16

 X i s  con jun ta 3,14 1,04

n TAULA 8.
Dis tri bu ció de la im portància que con ce dei xen als mit jans for ma tius per a l’in ter can vi de co nei xe -
ment.



Di fi cul tats
per a l’as sistència
a les ac ti vi tats for ma ti ves 

Se gons els re sul tats de la tau la 9 i arran

del co men ta ri an te rior: “El temps és l’ú -

ni ca di fi cul tat. És molt di fí cil, men tre tu

viat gis amb gent d’e lit, és molt di fí cil,

per què el cir cuit no et per met d’es tar

dues set ma nes a casa” (Entre na dor 2).

Di fi cul tats
per a l’a pro fi ta ment
de les ac ti vi tats for ma ti ves 

No exis teix un únic pro ble ma en l’o fer ta

d’ac ti vi tats, d’a quí ve que tots els que

s’ex po sen a la tau la 10 pre sen tin una

ma jor o me nor in cidè ncia en la for ma ció

dels en tre na dors. 

Alter na ti ves

a la for ma ció per ma nent

exis tent en l’ac tua li tat 

En ge ne ral, els en tre na dors es de can ten

per reu nir-se un cop o dos l’any, amb gent 

qua li fi ca da i mem bres de l’Esco la de

Mes trat ge per par ti ci par en col·lo quis.

Una al tra pos si bi li tat és que els si gui re -

me sa in for ma ció, a més a més de ce le -

brar reu nions amb els com panys du rant

els tor neigs, apro fi tant les tro ba des per

par lar de tennis.

Alter na ti ves

a les di fi cul tats

per ac ce dir a la for ma ció

per ma nent 

Bàsi ca ment, els en tre na dors plan te gen

tres al ter na ti ves: for ma ció en les po ques

set ma nes lliu res, ac ti vi tats més econò mi -

ques i evi tar des pla ça ments: “Doncs fer

al gu nes jor na des d’a ques tes, amb gent

d’al ta com pe ti ció, però cur tes, quan s’a -

ca bes sin els tor neigs, al fi nal d’any, que

saps que hi ha un mes o unes set ma nes”

(Ent. 4). O tam bé: “Crec que a l’Esco la

de Mes trat ge el que els agra da és fer els

cur sos, per què ells es tras lla den pot ser a 

Bar ce lo na, i fer-ho du rant uns dies de -

ter mi nats i unes ho res de ter mi na des”

(Entre na dor 6). 

Alter na ti ves

a l’o fer ta d’ac ti vi tats

de for ma ció per ma nent 

Les al ter na ti ves que apa rei xen més so vint 

es re fe rei xen a la tra me sa d’in for ma ció

útil, cur sos a distància, rea lit zar una sèrie 

d’exà mens o pro por cio nar-los un tre ball

per què pu guin lle gir en el temps lliu re.

Con cre ta ment, els en tre na dors en tre vis -

tats sug ge rei xen: “Por tar co ses pre pa ra -

des, per què hi ha for ça temps mort als

tor neigs. Indi vi dual ment pots mi rar-te

tex tos, anar lle gint, pots fer uns re sums o 

una pe ti ta anà li si. Unes pau tes i te nir

uns es crits, en viar més co ses, però

menys den ses, menys in for ma ció, però

més con ti nua da. A més a més, pro ba ble -

ment so paràs amb els com panys o et tro -

baràs pre nent al gu na cosa al club, i així

tam bé es po den co men tar aques tes co -

ses” (Entre na dor 2). 

Cal re flec tir, fi nal ment, una al tra opi nió

dels en tre na dors: “Que ens pas ses sin a

no sal tres in for ma ció i ales ho res con tras -

tar-la amb ells i dir-los si es pot po sar en

pràcti ca, per què, és clar, una cosa són

els teò rics; a ni vell de col·lo qui, de de -

bat, o que una per so na faci una ex po si -

ció so bre un es tu di que hagi fet i que

ales ho res els en tre na dors do nem la nos -

tra opi nió” (Entre na dor 5). 

Con clu sions
i pro pos tes per a la
for ma ció per ma nent 

Com a prin ci pals con clu sions de l’es tu di

po dem as sen ya lar, d’en tra da, que els en -

tre na dors es pan yols de tennis d’al ta com -

pe ti ció pre sen ten uns ín dexs molt bai xos

de par ti ci pa ció en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent, jus ti fi cats per les exigè ncies

la bo rals que l’e xer ci ci pro fes sio nal els im -

po sa. 

El grau de par ti ci pa ció en ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent dels en tre na dors

es re ve la ma jo rità ria ment escàs; aques -
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VARIABLES X s

Di fi cul tats econò mi ques 1 5 %

Ocu pa cions i res pon sa bi li tats fa mi liars  0 0 %

No po der de sa ten dre el tre ball 19 95 %

n TAULA 9.
Dis tri bu ció de la prin ci pal di fi cul tat amb què es tro ben per as sis tir a ac ti vi tats de for ma ció per -
ma nent.

VARIABLES X s

Escas sa existència d’ac ti vi tats cien tí fi ques per via fe de ra ti va 5 25 %

Escas sa adap ta ció a les ne ces si tats dels en tre na dors 5 25 %

Acti vi tats ex ces si va ment es te reo ti pa des 2 10 %

Acti vi tats que mo ti ven poc 4 20 %

Insu fi cient nom bre d’ac ti vi tats d’a pli ca ció pràcti ca 4 20 %

n TAULA 10.
Dis tri bu ció del prin ci pal pro ble ma que tro ben en l’o fer ta d’ac ti vi tats. 



ta par ti ci pa ció es basa, gai re bé ex clu si -

va ment, en l’as sistència a par tits “en

viu”, con ver ses i dis cus sions amb al tres

en tre na dors, i ob ser va ció de ju ga dors

de com pe ti ció, tot ple gat afe git a la re -

fle xió so bre la pròpia ex pe rièn cia. Les

da des ob tin gu des re flec tei xen el poc

temps de què dis po sen per a la rea lit za -

ció de les ac ti vi tats es men ta des (el 95% 

dels en tre na dors afir ma que la prin ci pal

di fi cul tat per no tro bar-se en ac ti tud

d’as sis tir a ac ti vi tats de for ma ció per -

ma nent obeeix al fet de no po der de sa -

ten dre el seu tre ball). Igual ment, con si -

de ren que els re sul ta més in te res sant la

in for ma ció que po den pro por cio nar-los

els seus ma tei xos com panys en tre na -

dors, in for ma ció que, a més a més de

pro ve nir de per so nes del seu ma teix en -

torn pro fes sio nal, és més fàcil d’ob te nir, 

per què els en tre na dors coin ci dei xen en

els tor neigs. 

D’u na al tra ban da, l’o fer ta d’ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent s’e vi den cia cla ra -

ment mi llo ra ble, i s’hi cons ta ta, en pri mer 

lloc, la ne ces si tat d’o fe rir un més gran

 nivell d’ac tua lit za ció cien tí fi ca en els

 continguts d’en sen ya ment, igual com ins -

tau rar una par ti ci pa ció més mul ti dis ci -

plinà ria dels agents for ma tius. 

Els en tre na dors es pan yols de tennis

d’al ta com pe ti ció ma ni fes ten l’es cas sa

qua li tat de la for ma ció per ma nent ofer -

ta. Esti mem, en aquest sen tit, que les

ac ti vi tats hau rien d’in cor po rar un ma jor

grau d’ac tua lit za ció cien tí fi ca i una més

gran par ti ci pa ció d’al tres sec tors. La po -

bla ció es tu dia da con si de ra que el fac tor

que més di fi cul ta la par ti ci pa ció dels

en tre na dors en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent el cons ti tueix el poc temps

de què dis po sen per fer-ho, així com la

di fi cul tat que com por ta ajus tar-se a un

ca len da ri pre de ter mi nat, atès que els

en tre na dors rea lit zen nom bro sos viat -

ges, du rant 30 o 35 set ma nes l’any, per 

par ti ci par en tor neigs, i els seus viat ges

de pe nen dels re sul tats ob tin guts. To tes

aques tes cir cumstàncies su po sen un alt 

grau d’in cer te sa a l’ho ra de con èi xer la

dis po ni bi li tat dels en tre na dors per a

qual se vol al tre acte que no si gui la mera 

com pe ti ció. 

Res pec te de les pro pos tes per mi llo rar la

for ma ció per ma nent dels en tre na dors es -

pan yols de tennis d’al ta com pe ti ció, el

nos tre es tu di plan te ja un se guit de qües -

tions cen tra des en la for ma ció de l’en tre -

na dor de tennis d’al ta com pe ti ció a

Espan ya, que es ti mem que per me ten

d’ex pan dir fu tu res lí nies d’in ves ti ga ció.

Aques tes qües tions po den que dar re su -

mi des en les con si de ra cions es pe cí fi ques

que se guei xen: 

n Inves ti gar la for ma ció per ma nent de

l’en tre na dor de tennis a tots els ni vells,

i es tu diar al ter na ti ves que coad ju vin a

una mi llor for ma ció i de sen vo lu pa ment

pro fes sio nal d’a quest col·lec tiu. 

n Estu diar pro pos tes de for ma ció on es

con ju mi nin la for ma ció ini cial i la for -

ma ció per ma nent de l’en tre na dor, per

tal de po der pla ni fi car pro gra mes que

tin guin con ti nuï tat tot al llarg d’u na

sèrie d’anys, i no ac tua cions pun tuals,

com és tra di cio nal. 

n Insis tir en l’es tu di de pro pos tes de for -

ma ció, ini cial i per ma nent, que uti lit zin 

es tratè gies, com ara la re fle xió i els

grups de tre ball, i que in clo guin en tre -

na dors ex perts i inex perts.
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Conducta empresarial en matèria
de patrocini i esponsorització esportiva

§ OTI LIO GÓ MEZ PA RRO

Doctor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport.

Di plo mat en Ges tió Co mer cial i Màrke ting

Resum
La re cer ca d’u na di fe ren cia ció, tant a ni -

vell d’i mat ge d’em pre sa com en re la ció a

pro duc tes i mar ques, ha fet sor gir no ves

for mes de co mu ni ca ció, en tre les quals

des ta ca el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció. La 

con so li da ció d’a ques tes com a tècni ques

de co mu ni ca ció co mer cial pro vé de la

pràcti ca del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció

es por ti va. 

L’es port, com a vehi cle de co mu ni ca ció,

ha tin gut i té un gran in terès des del punt

de vis ta em pre sa rial. Els can vis en la le -

gis la ció pu bli cità ria, l’ac ti tud cada ve ga -

da més crí ti ca del con su mi dor en vers la

pu bli ci tat tra di cio nal, jun ta ment amb al -

tres fac tors, ha pro pi ciat un crei xe ment

de l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es -

portiu. 

D’en tre tota la gam ma d’em pre ses, les

que fan la des pe sa més gran, i les que

més es ta bi li tat pre sen ten en l’ús d’a ques -

ta tècni ca de co mu ni ca ció co mer cial són

les grans em pre ses, raó que ha jus ti fi cat

un es tu di so bre una mos tra de 22 em pre -

ses d’a ques tes ca rac te rís ti ques.

Els re sul tats que es pre sen ten a con ti nua -

ció són con se qüèn cia d’u na in ves ti ga ció

que res pon, amb un carà cter des crip tiu,

unes qües tions im por tants re la ti ves a la

ges tió del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es -

por ti va. La in for ma ció pre sen ta da s’ha

 obtingut de la mà dels res pon sa bles més

 directament im pli cats en la ges tió del pa -

tro ci ni i l’es pon so rit za ció en aquest ti pus

d’em pre ses, que apro fun deix en el co nei -

xe ment de la con cep ció de l’es pon so rit za -

ció i el pa tro ci ni es por tiu, així com en la

con duc ta d ’a quest ti pus d’em preses en el

de sen vo lu pa ment de les ac cions. 

Introducció

Des del punt de vis ta em pre sa rial, l’in -

terès per l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni

que da pa tent a la vis ta de les da des d’in -

ver sió pu bli cità ria du rant els úl tims anys

(Eu ro da ta, 1999; Infoa dex, 2001). Enca -

ra que el me ce nat ge cul tu ral atreu un de -

ter mi nat vo lum d’in ver sions, tant d’em -

pre ses pú bli ques com de pri va des, la con -

so li da ció d’a ques ta via com a tècni ca de

co mu ni ca ció co mer cial ha vin gut de la

pràcti ca del pa tro ci ni i l’espon sorit za ció

es por ti va. 

La de fi ni ció pre ci sa dels mots Espon so rit -

za ció, Pa tro ci ni i Me ce nat ge, així com els

lí mits o fron te res en tre tots tres ter mes,

no re sul ta tas ca fàcil a cau sa de múl ti ples 

con fu sions en la seva apli ca ció (Gó mez,

1993a). Tra di cio nal ment, les em pre ses

acos tu men a uti lit zar Me ce nat ge quan fi -

nan cen cul tu ra i Pa tro ci ni i Espon so rit za -

ció quan fi nan cen l’es port. Enca ra que

exis teix una ac cep ta ció co mu na del fet

que tots dos for men part d’u na nova for -

ma de co mu ni car (Mu llin, 1993; Sán -

chez Guz mán, 1995; Cam pos, 1997;

Des bor des i d’al tres, 2001), la di ferè ncia

en tre els dos mots es de ri va dels ob jec tius 

per se guits i del ni vell de com pro mís amb

l’ac ti vi tat o es de ve ni ment. En aques ta in -

ves ti ga ció, i se guint el co rrent ge ne ral,

tots dos ter mes (es pon so rit za ció i pa tro ci -

ni) es con si de ra ran com a sinò nims. 

La re cer ca d’u na di fe ren cia ció, així com

les es tratè gies de po si cio na ment, tant pel

que fa a la imat ge d’em pre sa com en re la -

ció amb els pro duc tes i mar ques, ha do nat 

lloc a no ves for mes de co mu ni ca ció, en tre

les quals des ta ca el pa tro ci ni i l’es pon so -

rit za ció (Ander sen Con sul ting, 92; See li -

ger, 96; Álva rez, 96). Men tre que fa uns

anys eren les as so cia cions, ins ti tu cions o

en ti tats es por ti ves, quan no par ti cu lar -

ment els seus at le tes o fe de ra cions, els

que ve nien en cer ca de les em pre ses per

pro mo cio nar i fi nan çar al gun es de ve ni -

ment o ac ti vi tat es por ti va, a ho res d’a ra

tam bé les em pre ses bus quen pro jec tes per 

a es pon so rit zar. Pen sem que, si més no,

aques ta si tua ció és de mos tra ti va de la

 necessitat per part de les em pre ses de

bus car vies al ter na ti ves de co mu ni ca ció i

pu bli ci tat (Des bor des i d’al tres, 2001). 

És en aquest con text on l’es pon so rit za ció

i el pa tro ci ni es por tiu pre nen una di men -
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Abstract
The search for a dif fe ren tia ting fac tor, in both

cor po ra te ima ge and with res pect to pro ducts and

brands, has led to new forms of ad ve ri sing, such

as en dor se ments and spon sor hips. The

con so li da tion of the se forms has come prin ci pally

through spor ting ties.

Sport as a means of ad ver ti sing ge ne ra tes and

has ge ne ra ted a lot of in te rest from a bu si ness

point of view. The chan ges in ad ver ti sing

le gis la tion, a more cri ti cal at ti tu de from the

pu blic, along with ot her fac tors has re sul ted in an

in crea se in sport-re la ted en dor se ments and

spon sors hip.

From a wide ran ge of com pa nies, the big gest

spen ders on and the most avid users of the se new 

forms of ad ver ti sing are the lar ge cor po ra tions,

which is why this study has ta ken 22 com pa nies

fit ting this pro fi le.

The fo llo wing in for ma tion is the re sult of re search, 

re la ted to sport, on im por tant ques tions per tai ning 

to the ma na ge ment of spor ting en dor se ments and 

spon sors hips. This in for ma tion has been gi ven by

tho se di rectly res po si ble for and in vol ved in the

ma na ge ment of spon sors hips and en dor se ments

in the se types of com pa nies, ena bling us to bet ter 

un ders tand the who le con cept of sport-related

en dor se ments and spon sor sips as well as the

beha viour of com pa nies in the se areas.

Key words
Adver ti sing, Sport, Spon sors hip and en dor se ments

Co mu ni ca ció, Esport, Pa tro ci ni,
Espon so ri za ció

n Pa rau les clau



sió im por tant per a l’em pre sa (Brooks,

94). Les da des de mit jans i au dièn cies

ens per me ten de qües tio nar, de fet, la

ren di bi li tat de les tí pi ques cam pan yes de

pu bli ci tat te le vi si va en una si tua ció com

l’ac tual, on la di ver si fi ca ció d’a ques ta

ofer ta, la pràcti ca del zàping i d’al tres

fac tors im por tants en els hàbits i com por -

ta ments del pú blic da vant de la pu bli ci -

tat, in cre men ten els cos tos d’im pac te

(Cam pos i Gó mez, 1994). 

Els sis te mes de co mu ni ca ció de l’em pre sa

s’han vist des bor dats, en molts ca sos, per

com pren dre un can vi tan ràpid com el que

ha tin gut lloc du rant els úl tims anys.

Adver tei xen, molts d’ells im pas si ble ment,

la presè ncia d’u na va ria ble ex ter na, in -

con tro la da, que re per cu teix di rec ta ment

so bre el pla de co mu ni ca ció de l’em pre -

sa. La sa tu ra ció de vies i mit jans, i l’in cre -

ment dels cos tos en la ges tió de la co mu -

ni ca ció per acon se guir co ber tu res si mi -

lars, ha sig ni fi cat una re cer ca de no ves

vies que han re for çat l’ús del pa tro ci ni i

de l’es pon so rit za ció es por ti va com una al -

ter na ti va ren di ble per com ple tar el pla de

co mu ni ca ció (Kot ler, Cá ma ra i Gran de,

1995). 

Mal grat la di fi cul tat de va lo rar econò mi -

ca ment la in ver sió en pu bli ci tat i co mu -

ni ca ció, des d’un punt de vis ta es tratè gic 

és im por tant per a l’em pre sa, en aquests 

mo ments, re plan te jar-se els seus pos -

tulats bàsics a l’ho ra de di ri gir i ges tio nar 

la imat ge de l’em pre sa i la pu bli ci tat

dels  seus pro duc tes i mar ques (Gó mez,

1993b). 

Objectius de l’estudi

L’es port com a vehi cle de co mu ni ca ció

ha tin gut i té un gran in terès des del punt 

de vis ta em pre sa rial (Pi quet, 1985; Be -

llo, 1989; Shá noun, 1990; Chau veau,

1992; Álva rez, 1996). Els can vis en la

le gis la ció pu bli cità ria, l’ac ti tud cada ve -

ga da més crí ti ca del con su mi dor en vers

la pu bli ci tat tra di cio nal, jun ta ment amb

els fac tors co men tats, han permès, en

els úl tims anys, un crei xe ment de l’es -

pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu (Da -

vis, 1994; Lam bin, 1995; Bourg, 1998; 

Des bor des i d’al tres, 2001). Si abans les 

em pre ses te nien un com por ta ment “pas -

sio nal” o “opor tu nis ta” (Be llo, 1989),

da vant les ac cions de pa tro ci ni i es pon -

so rit za ció es por ti va, vo lem cons ta tar que 

aquest cap te ni ment s’a dre ça vers un

 disseny d’a ques tes ac cions in te grat i

coor di nat en un pla de co mu ni ca ció

(com por ta ment “es tratè gic”) (Cer ve ra i

Cua dra do, 1996). 

A Espan ya s’està prac ti cant l’esponso -

rització es por ti va, amb carà cter més o

menys for mal, des de co men ça ment dels

anys vui tan ta (Be llo, 1989; Mon te si nos,

1991; Chias, 1991; Ga lia na, 1992). Du -

rant aquest pe río de s’han anat afe gint, al

pe tit nom bre d’em pre ses pio ne res en l’ús

d’a ques ta tècni ca, d’al tres, que a la vis ta

dels can vis es de vin guts en el pa no ra ma

de la co mu ni ca ció, han tro bat per aques -

ta via al ter na ti ves ren di bles, (Ogden,

1993; McCar vi lle i Co pe land, 1994; Ro -

drí guez, 1997). 

Mal grat les xi fres i l’ús crei xent que s’ha

do nat a aques ta tècni ca de co mu ni ca ció

co mer cial, no exis teix un co rre lat en l’in -

ven ta ri d’in ves ti ga cions so bre el tema

(Cam pos, 1997). A la vis ta d’a ques ta si -

tua ció, i com a con ti nua ció d’al tres es tu -

dis rea lit zats en aquest àmbit, sem bla

que és un mo ment opor tú per con èi xer

da des im por tants so bre la con duc ta em -

pre sa rial en aques ta matè ria. 

El pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció ab sor bei -

xen al vol tant d’un 20 % de la comu ni -

cació em pre sa rial (Eu ro da ta, 1999).

Aquest és un sec tor frac cio nat (Cam pos,

1997) amb es tils i for mes de fer les co -

ses di fe rents per part de les em pre ses

que ope ren en el te rreny es por tiu (Ba -

gehot, 1990; Dam bron, 1991; Ruiz,

1992; Ce ga rra, 1.994). D’en tre tota la

gam ma d’em pre ses, sem bla que les que

més es ta bi li tat pre sen ten en l’ús d’a -

ques ta tècni ca de co mu ni ca ció co mer -

cial són les grans em pre ses (Bo net,

1991; Gó mez, 1993a; Ho ward, 1995).

Amb aquest es tu di es trac ta de con èi xer,

de la mà dels res pon sa bles més di rec ta -

ment im pli cats en la ges tió del pa tro ci ni i 

l’es pon so rit za ció en aquest ti pus d’em -

pre ses, la si tua ció ge ne ral d’a ques ta

pràcti ca. 

Te nint en comp te el crei xe ment de l’es -

pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu,*

amb els re sul tats d’a ques ta in ves ti ga ció

po drem ob te nir res pos tes a les pre gun -

tes que com pro me ten de ci sions im por -

tants en el si de l’em pre sa, i so bre les

quals ha d’e xis tir un mí nim d’o rien ta ció i 

con sens per ga ran tir la pràcti ca pro fes -

sio nal i em pre sa rial del pa tro ci ni i l’es -

pon so rit za ció. 

Metodologia 

Aques ta in ves ti ga ció in ten ta de res pon dre, 

amb un carà cter emi nent ment des crip tiu,

unes qües tions im por tants re la ti ves a la

ges tió del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es -

por ti va en l’àmbit em pre sa rial, so bre les

quals es té in for ma ció dis per sa i poc con -

tras ta da. L’es truc tu ra del qües tio na ri està

dis sen ya da per com plir els ob jec tius d’in -

for mar so bre:

 

n La con cep ció de l’es pon so rit za ció i el

pa tro ci ni es por tiu en les em pre ses. 

n El com por ta ment em pre sa rial i la con -

duc ta en el de sen vo lu pa ment de les ac -

cions. 

n Pràcti ques ge ne rals de se gui ment i

ava lua ció. 

n Pres su pos tos i ni vells d’in ver sió. 

Per les vies ha bi tuals de con sul ta no ha

es tat di fí cil de re con èi xer, de ma ne ra ge -

ne ral, el con junt d’em pre ses que a ni vell

na cio nal rea lit zen o han rea lit zat ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

La presè ncia pu bli cità ria a què ens te nen

acos tu mats els pa tro ci na dors im por tants

ha fet més fàcil la tas ca de lo ca lit za ció de

les uni tats que vo líem en ques tar. 

Se gons el que aca bem de dir, i se guint el

cri te ri de Ri gaud i Mo nin (1987), el per fil

d’em pre sa sot me sa a en ques ta res pon a

dues ca rac te rís ti ques fo na men tals: 
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n Empre sa de grans di men sions (o fi lials

de mul ti na cio nals). 

n Instal·lada en grans ciu tats. 

Un al tre tret que les ca rac te rit za és que

acos tu men a ope rar en mer cats de pro -

duc tes i ser veis de gran con sum. 

Per con fec cio nar la mos tra d’em pre ses

han es tat uti lit za des di fe rents fonts i cri -

te ris. Ini cial ment hem re co rre gut a una

se lec ció na tu ral per la presè ncia d’a ques -

tes em pre ses en di fe rents mit jans. Vam

se lec cio nar una mos tra de 119 em pre ses

que, per les se ves ca rac te rís ti ques, vam

pen sar que era re pre sen ta ti va del con junt 

na cio nal. Per tal de de li mi tar-ne la mos -

tra de fi ni ti va, aques tes em pre ses ha vien

de rea lit zar o ha ver rea lit zat, en el trans -

curs dels tres úl tims anys, ac cions de pa -

tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va, con di -

ció que com pleix la mos tra d’em pre ses

se lec cio na da i que s’e le va a 95. 

Pen sem que en la mos tra es re cu llen els

sec tors més sig ni fi ca tius de la nos tra

 economia, que ope ren en aquest àmbit.

A tra vés dels Dos siers de Prem sa de les

em pre ses se lec cio na des, hem po gut com -

pletar la in for ma ció so bre els es ports o es -

de ve niments es por tius que es pon so rit -

zen. A la mos tra se lec cio na da fi nal ment

se li va pas sar un qües tio na ri au toad mi -

nis trat. 

Resultats 

Expe rièn cia en matè ria

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció 

es por ti va

A la vis ta de les da des, i amb la mos tra re -

co pi la da, s’ob ser va que, de mit ja na, una

de cada tres em pre ses ha rea lit zat, rea lit -

za i pen sa con ti nuar rea lit zant ac cions

d’es pon so rit za ció es por ti va. Tot i ser així,

la dis tri bu ció per cen tual ens in di ca una

si tua ció d’e qui li bri re la tiu, pot ser en es -

pe ra de com pro var en el pre sent si aques -

ta in ver sió té un sal do po si tiu per a l’em -

pre sa. (Tau la 1)

Sem bla que ara com ara hi ha un re la tiu

aug ment d’em pre ses que s’han de ci dit a

es pon so rit zar es port, se guint un co rrent

ge ne ral a l’ho ra de bus car no ves al ter na ti -

ves de co mu ni ca ció co mer cial. Mal grat

això, el fu tur en l’ús d’a ques ta tècni ca

apa reix, amb una cer ta lògi ca, amb me -

nor per cen tat ge de com pro mís. 

Cons ta tem, com era pre vi si ble, que el

 tipus d’em pre sa que més ha fet ús, en fa 

i en pen sa fer d’a ques ta tècni ca són les

grans em pre ses. En qual se vol cas, tam -

bé es pot ob ser var que les em pre ses

amb un vo lum de ne go ci en tre 24 i

235  milions d’Eu ros han vist de bon ull

el  potencial d’a ques ta mena d’ac cions.

(Tau la 2)

Tret de les em pre ses de més gran vo lum 

de ne go ci, la tendència ge ne ral con ti -

nua sent d’in cer te sa en ob ser var el con -

trast per cen tual en tre pas sat, pre sent i

fu tur. 

Po dem dir, amb una cer ta cau te la, que a

me su ra que aug men ta el vo lum de ne go ci 

més grans són les ex pec ta ti ves en l’ús del

pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va. El

punt d’in fle xió en el pre sent pot ser de gut
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LA VOSTRA EMPRESA... (Di ver ses res pos tes pos si bles)

Ha rea lit zat en el pas sat ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va  34 % (18)

Rea lit za ac tual ment ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va  38 % (20)

Pen sa de rea lit zar en el fu tur ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va  28 % (15)

100 % (53)

n TAULA 1.
Expe rièn cia glo bal de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

DI VER SES RES POS TES POS SI BLES PASSAT PRESENT FUTUR

Menys de 24   5 %  (1)

De 24 a menys de 84  22 % (4)  25 %  (5)  13 %  (2)

De 84 a menys de 144   6 % (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

De 144 a menys de 234  22 % (4)  20 %  (4)  27 %  (4)

De 234 a menys de 480  11 % (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 480 a menys de 1.200

Més de 1.200  39 % (7) 35 %  (7)  46 %  (7)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TAULA 2.
Re curs al pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va se gons els ti pus d’em pre sa (per vo lum de ne go ci  –mi -
lions d’eu ros–).

DI VER SES RES POS TES POS SI BLES PASSAT PRESENT FUTUR

Menys de 300  28 %  (5)  35 %  (7)  27 %  (4)

De 300 a 799  11 %  (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 800 a 1.399  17 %  (3)  15 %  (3)  14 %  (2)

De 1.400 a 3.999

De 4.000 a 9.999  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Més de 10.000  27 %  (5)  25 %  (5)  32 %  (5)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TAULA 3.
Re curs al pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va se gons el ti pus d’em pre sa (per nom bre d’em pleats).



a un cert re traï ment d’in ver tir en un any

on la in cer te sa dels mer cats i les pers pec -

ti ves ma croe conò mi ques po den res tar

im pac te a les se ves ac cions, tot re ser vant

po ten cial per de sen vo lu par-lo en el fu tur. 

Pel que fa a la mida, i ex cep te ca sos ex -

cep cio nals, la tendència va en lí nia amb

l’ar gu ment an te rior, en cons ta tar que

amb vis ta al fu tur són les em pre ses de

grans di men sions les que mi llors in ten -

cions te nen amb vis ta a con ti nuar uti lit -

zant el pa tro ci ni es por tiu. En aquest cas,

es pot com pro var que din tre d’a ques ta

ca te go ria d’em pre ses, les de més pe tit vo -

lum tam bé s’han afe git a aquest co rrent

ge ne ral, en ca ra que amb unes ex pec ta ti -

ves amb vis ta al fu tur una mica menys

op ti mis tes. (Tau la 3)

Enca ra que les em pre ses de di men sions

més grans han es tat pio ne res i es tan en

mi llors con di cions per uti lit zar l’es pon so -

rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu en el fu tur,

les de mida pe ti ta i mit ja na, din tre d’a -

quest grup, tam bé han sa but va lo rar i uti -

lit zar aques ta tècni ca en la me su ra de les

se ves pos si bi li tats, i pos si ble ment amb

una di men sió for ça ade qua da. 

El sec tor Be gu des és el que més ha uti lit -

zat aques ta tècni ca, i amb el trans curs

del temps es pot com pro var que es man té 

en un ni vell ho mo ge ni de com pro mís en

la uti lit za ció de la tècni ca es men ta da.

Això pot ser el fruit de les con tí nues res -

tric cions le gals que ha pa tit el seg ment de 

be gu des al cohò li ques en el mitjà pu bli ci -

ta ri. (Tau la 4)

Des prés del sec tor Be gu des, els Bancs

són els que es tro ben més com pro me sos

amb l’ús d’a ques ta tècni ca, i tam bé te nen 

bo nes ex pec ta ti ves amb vis ta al fu tur. 

Se guint la tendència ha bi tual, són les

em pre ses les que re ben pro jec tes d’es -

pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu. No n’hi

ha cap que de cla ri que no més es de di qui

a bus car sen se re bre al ter na ti va ment o si -

mult ània ment pro jec tes per a es pon so rit -

zar. (Tau la 5)

El 50 % de la mos tra de cla ra bus car i re -

bre pro jec tes per a pa tro ci nar, quan no

fa gai res anys eren els di fe rents or ga nis -

mes, ins ti tu cions o per so nes els que bus -

ca ven les em pre ses per fi nan çar la rea lit -

za ció de de ter mi nats es de ve ni ments o

plans. Aquest fet és simp tomà tic dels

plan te ja ments i la bona va lo ra ció que

fan a prio ri les em pre ses d’a ques ta tècni -

ca per in clou re-la en el seu mix de co mu -

ni ca ció. 

Po dem su po sar que les em pre ses apro fi -

ten la in for ma ció i l’ex pe rièn cia dels pro -

jec tes que re ben per con fi gu rar i de sen vo -

lu par el pro jec te que en cai xi amb les

 seves ne ces si tats de co mu ni ca ció. 

Te nint en comp te els re sul tats de l’í tem

an te rior, po dem, a la vis ta d’a quests,

per fi lar i ma ti sar el sig ni fi cat de la ini -

cia ti va em pre sa rial a l’ho ra de de sen vo -

lu par pro jec tes de pa tro ci ni es por tiu.

(Tau la 6)

Una de cada tres em pre ses de cla ra re bre

en tre 50 i 100 pro jec tes/any, i una de
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LA VOSTRA EMPRESA

Rep pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va de di fe rents or ga nis -

mes i ins ti tu cions 45 % (10)

Bus ca pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va en di fe rents or ga nis -

mes i ins ti tu cions

Bus ca i rep pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va de di fe rents or -

ga nis mes i ins ti tu cions   50 % (11)

No sap/ No con tes ta 5 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 5.
Ini cia ti va en els pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va .

DIVERSES RESPOSTES POSSIBLES PASAT PRESENT FUTUR

Acti vi tats di ver ses   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Bancs  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Be gu des  31 %  (5)  25 %  (5)  33 %  (5)

Indús tria de vehi cles  11 %  (2)  10 %  (2)  14 %  (2)

Grans ma gat zems   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Pe tro li   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Pro duc tes lac tis   5 %  (1)   5 %  (1)  

Asse gu ran ces   5 %  (1)   5 %  (1)

Transports   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Altres  11 %  (2)  15 %  (3)   7 %  (1)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TAULA 4.
Re cur s al pa tro ci ni i es pon so ri tza ció e spor ti va se gons sec to rs.

Di gueu-me, si us plau, la xi fra con cre ta o

apro xi ma da de pro jec tes re buts du rant l’any

2001

Cap 18 %  (4)

De 1 a 12 5 %  (1)

De 13 a 25 14 %  (3)

De 26 a 50 23 %  (5)

De 51 a 100 27 %  (6)

De 101 a 150 5 %  (1)

De 151 a 400 5 %  (1)

Més de 400 5 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 6.
Vo lum de pro jec tes re buts.



cada dues de cla ra no bus car cap pro jec te de pa tro ci ni es por tiu.

(Taula 7)

No més el 32 % de cla ra bus car en tre 1 i 5 pro jec tes/any, fet que

con fir ma la se lec ti vi tat i els re qui sits exi gits per adap tar el de -

sen vo lu pa ment de l’ac ció a les ne ces si tats de les em pre ses. Per

da munt d’a ques ta ràtio, el per cen tat ge d’em pre ses que bus quen 

pro jec tes pos si ble ment més es pe cí fics i adap tats a les se ves ne -

ces si tats és pe tit. 

Concepció de l’esponsorització
i el patrocini esportiu 

Apro xi ma da ment 2 de cada 3 em pre ses opi nen que l’es pon so rit -

za ció i el pa tro ci ni es por tiu és fo na men tal ment una for ma de co -

mu ni ca ció. Una de cada 3 opi na aple gant aques ta idea amb la

d’ex pres sió de ci vis me de l’em pre sa a tra vés d’ aquests ac tes.

Això pot ser re flex de les dues ves sants prin ci pals so bre les quals

tre ba lla el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció, una en el camp de la no -

to rie tat i una al tra en el camp de la imat ge. (Tau la 8)

En ge ne ral, i com en prin ci pi sem bla lògic, la va lo ra ció res pec te

a pro jec tes d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu, te nen el seu

ori gen en de ci sions in ter nes d’un equip de tre ball de l’em pre sa.

Amb això es tren ca la ca pri cio sa tra di ció dels alts exe cu tius a

l’ho ra de com pro me tre l’em pre sa en ac cions d’a quest ti pus, sen -

se en trar en con si de ra cions de pla ni fi ca ció, or ga nit za ció i con trol 

per ti nents, per què aques ta as so cia ció pro duei xi els be ne fi cis es -

pe rats (com por ta ment pas sio nal o opor tu nis ta). Aquest fet és

simp tomà tic de la ne ces si tat d’in te grar el de sen vo lu pa ment de

l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu en un pla de màrque ting

ben coor di nat i ajus tat. (Tau la 9)

La raó més im por tant (55 %) ha sor git de la de ci sió de l’em pre sa 

–ge ne ral ment del de par ta ment de Màrque ting o de Co mu ni ca -

ció– per rea lit zar aques ta mena d’ac cions, cosa que és una pro va 

del con ven ci ment i de la bon dat d’a ques ta tècni ca en el dis seny

del pla de co mu ni ca ció de l’em pre sa. 

Un 23 % d’em pre ses opi na que les de ci sions de pa tro ci nar i

 esponsoritzar es de ve ni ments res pon a de man des ex te riors a

l’em pre sa, que són va lo ra des pels res pon sa bles co rres po nents

en ob ser var les ini cia ti ves d’em pre ses com pe ti do res en el sec tor, 

així com per la ne ces si tat de par ti ci par en es de ve ni ments que

 siguin va lo rats pel tar get, i un al tre ti pus de cir cumstàncies es -

pe cials que en un mo ment de ter mi nat acon se llen de sen vo lu par

ac cions d’a ques ta mena.

Dominis d’activitat 
d’esponsorització i patrocini 

Dues de cada tres em pre ses pa tro ci nen es de ve ni ments de com -

pe ti ció ofi cial o de ti pus pro fes sio nal. Això va lli gat di rec ta ment

a l’ex plo ta ció de l’es de ve ni ment als di fe rents mit jans de co -

municació, en te nir una co ber tu ra in for ma ti va as se gu ra da.

(Tau la 10)
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Di gueu-me, si us plau, la xi fra con cre ta o apro xi ma da de pro jec tes bus -

cats du rant l’any 2001

Cap 50 % (11)

De 1 a 5 32 %  (7)

De 6 a 10 14 %  (3)

Més de 10 4 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 7.
Vo lum de pro jec tes bus cats.

Con si de reu que l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu és...

Una for ma de co mu ni ca ció 60 % (13)

L’ex pres sió del ci vis me de l’em pre sa 

To tes dues co ses 32 %  (7)

No sap/No contesta 8 %  (2)

100 % (22)

n TAULA 8.
Con cep ció ge ne ral del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va.

Quin ha es tat l’o ri gen i la mo ti va ció de les ac cions d’es pon so rit za ció i

pa tro ci ni es por tiu a la vos tra em pre sa? 

De man des ex te riors a l’em pre sa 23 %  (5)

De ci sions in ter nes d’un exe cu tiu de l’em pre sa 9 %  (2)

De ci sions in ter nes d’un equip de l’em pre sa 55 % (12)

No sap/No contesta 13 %  (3)

100 % (22)

n TAULA 9.
Ori gen i mo ti va ció de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció espor -
tiva.

En l’àmbit es por tiu, la vos tra em pre sa es pon so rit za i pa tro ci na... (di ver ses 

res pos tes pos si bles) 

69 % (18)

Com pe ti cions es por ti ves de ti pus in for mal 19 %  (5)

Cam pan yes d’es port per a tot hom 12 %  (3)

100 % (26)

n TAULA 10.
Àmbits es pe cí fics de de sen vo lu pa ment de les ac cions de pa tro ci ni i es pon -
so rit za ció es por ti va.

Esde ve ni ments de com pe ti ció ofi cial o de ti pus pro fes sio nal



Es con fir ma que l’as so cia ció co mer cial es port-em pre sa en la

seva ves sant pro fes sio nal i de com pe ti ció és l’àmbit per ex -

cel·lència, en és ser el que per tra di ció i cul tu ra més in te res sa al

ciu tadà i, per això, a les em pre ses. 

Mal grat això, cada ve ga da són més les em pre ses que bus quen

àmbits al ter na tius, amb com pe ti cions de ti pus més in for mal, i

nor mal ment amb carà cter pun tual, per rea lit zar les se ves ac cions, 

una tendència cla ra ment pa le sa en paï sos del nos tre en torn. 

Igual ment és d’es pe rar que amb vis ta al fu tur, el su port a les

cam pan yes d’es port per a tot hom pu gui ser un àmbit que atre gui 

cada ve ga da un nom bre d’em pre ses més gran. 

Tan sols un 14 % de la mos tra de cla ra rea lit zar ac cions de pa tro -

ci ni i es pon so rit za ció en l’àmbit ex clu si va ment es por tiu, men tre

que un 82 % ho fa si mult ània ment o al ter na aquest pa tro ci ni

amb ac cions si mi lars en al tres camps. Pre sa la de ci sió de bus -

car, mit jan çant el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va, al ter na -

ti ves de co mu ni ca ció, la ma jo ria d’em pre ses pre fe rei xen di ver si -

fi car les se ves ac cions i rea lit zar ac cions d’a quest ti pus en al tres

camps, per ob te nir un ren di ment més alt en la seva po lí ti ca de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció. 

Aquest per cen tat ge con fir ma un dels pre cep tes bàsics per a l’ús

d’a ques ta tècni ca, per què aques ta mena d’ac cions han d’in te -

grar-se en un mix de co mu ni ca ció, de ma ne ra ben coor di na da,

per ser efec ti va, i tam bé pot ser re pre sen ta tiu tant dels ris cos

com de l’im pac te as so ciats a un sol àmbit. (Tau la 11)

El Pa tro ci ni Cul tu ral o Me ce nat ge sem bla ser l’al ter na ti va més

uti lit za da da vant del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va, se -

guit de les Cau ses Hu ma nità ries i So cials. (Tau la 12)

La tau la de per cen tat ges ve a re pre sen tar una pro gres si va di ver -

si fi ca ció del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció, tendència de mos tra da

en paï sos amb més tra di ció en aques ta pràcti ca. 

La di men sió geogr àfi ca de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za -

ció es por ti va es re par teix equi ta ti va ment a ni vell in ter na cio nal,

na cio nal, i re gio nal o lo cal. En prin ci pi, sem bla lògic pen sar que

són les grans em pre ses i les mul ti na cio nals les que ac ce dei xin al

pri mer ni vell, i que da rien re ser va des per a les em pre ses d’àmbit

na cio nal i re gio nal o lo cal el seu equi va lent geogr àfic. (Tau la 13)

Din tre d’a quest grup d’em pre ses, les de mida pe ti ta i mit ja na han

de ser les que rea lit zen les ac cions a ni vell re gio nal o lo cal, en ca ra

que cal no obli dar que el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va fun -

cio na molt bé com a es tratè gia de pe ne tra ció en nous mer cats, i

això pot ser una ne ces si tat tant de grans em pre ses com de pe ti tes. 

Conducta en les accions de patrocini 
i esponsorització esportiva 

Gai re bé la to ta li tat de les em pre ses dis po sen d’u na es truc tu ra

es pe cí fi ca per con duir les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció

es por ti va. Això és in di ca tiu de la con so li da ció en l’ús d’a ques ta

tècni ca, en im plan tar en el dis seny de l’or ga nit za ció un de par ta -

ment o sec ció i/o en ca rri lar re cur sos dis po ni bles d’u ni tats ja

crea des, per pla ni fi car, or ga nit zar i con tro lar el de sen vo lu pa -

ment d’a ques tes ac cions. (Tau la 14)
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A ban da de l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu, la vos tra em pre sa

rea lit za ac cions d’a quest ti pus en al tres camps? 

Sí 82 % (18)

No 14 %  (3)

No sap/No con tes ta 4 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 11.
Alter na ti ves a l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu.

En cas afir ma tiu, di gueu-me, si us plau, en quins (di ver ses res pos tes pos -

si bles) 

Cultura 38 % (17)

Cau ses hu ma nità ries i so cials 20 %  (9)

Patrimoni 4 %  (2)

Cièn cies i tècni ques 9 %  (4)

Edu ca ció i for ma ció 15 %  (7)

Me di am bient 14 %  (6)

100 % (45)

n TAULA 12.
Àmbits al ter na tius de pa tro ci ni i es pon so rit za ció.

Les ac cions d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu que rea lit za la vos tra

em pre sa, te nen una di men sió... (di ver ses res pos tes pos si bles)

Internacional 34 % (12)

Nacional 34 % (12)

Re gio nal o local 32 % (11)

100 % (35)

n TAULA 13.
Di men sió geogr àfi ca de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por -
ti va.

Dis po sa la vos tra em pre sa d’u na es truc tu ra es pe cí fi ca per con duir les

ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va? 

Sí 82 % (18)

No 18 %  (4)

100 % (22)

n TAULA 14.
Estruc tu ra es pe ci fi ca de ges tió de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció
es por ti va.



Tan sols un 18 % no dis po sa d’a ques ta

es truc tu ra, bé si gui per què s’han ins -

tal·lat en aquest camp re cent ment o per -

què en ca rre guen els ser veis a in ter me dia -

ris i pro fes sio nals. En co rres pondència

amb aquest fet, i con fir mant els re sul tats

de l’í tem an te rior, no més un 18 % re co rre 

de ma ne ra molt re gu lar a pres ta ta ris ex -

terns per pro jec tar i con duir les ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

(Tau la 15) 

La tau la de per cen tat ges in di ca que

aquest ti pus d’em pre ses pre fe rei xen de -

sen vo lu par una es truc tu ra pròpia per con -

duir aquest ti pus d’ac cions, que no pas

re có rrer a in ter me dia ris, per què aquests

ser veis els uti lit zen ra res ve ga des o mai.

En el cas que re co rrin a pres ta ta ris, la

ma jor part d’em pre ses s’a dre cen a les

Agències es pe cia lit za des en Pa tro ci ni i

Espon so rit za ció. Altres s’a dre cen, com

a se go na al ter na ti va, a les Agències de

Pu bli ci tat i no n’hi ha cap que s’a dre ci

a Agències de Re la cions de Prem sa.

(Taula 16)

D’en tre les po ques em pre ses d’a ques tes

ca rac te rís ti ques que sol·li ci ten ser veis

ex terns, les pres ta cions o ser veis que

més con trac ten les em pre ses amb Agèn -

cies es pe cia lit za des i in ter me dia ris, per

tal de pro jec tar i rea lit zar ac cions de

 patrocini i es pon so rit za ció es por ti va, es

tro ben re la cio nats amb l’or ga nit za ció de

l’es de ve ni ment i l’es tu di de l’e ficà cia

de les ac cions. Tret de ra res ex cep cions,

a la ma jo ria d’em pre ses no hi ha nin gú

que tin gui prou co nei xe ment i ex pe rièn -

cia en l’or ga nit za ció d’es de ve ni ments

 esportius. Se guint aques ta lògi ca, amb

la pròpia es truc tu ra de l’em pre sa es fa

di fícil d’a fron tar els ne ces sa ris es tu dis

 d’eficàcia de les ac cions, i en con se -

qüèn cia, per fer-ho tam bé re co rren, en

ge ne ral, a pres ta ta ris per rea lit zar-los.

(Tau la 17)

Posada en funcionament
de les accions de patrocini
i esponsorització esportiva

La fór mu la més uti lit za da per l’em pre sa

per par ti ci par en ac cions de pa tro ci ni i es -

pon so rit za ció es por ti va és com a par ti ci -
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La vos tra em pre sa, uti lit za so cie tats ex te riors o in ter me dià ries per a la rea lit za ció de pro jec tes i ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va...

De ma ne ra molt re gu lar 18 %  (4)

Algu nes ve ga des 14 %  (3)

Ra res ve ga des 45 % (10)

Mai 23 %  (5)

100 % (22)

n TAULA 15.
Re curs a pres ta ta ris o in ter me dia ris per a la ges tió de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció
 esportiva.

En el cas que la vos tra em pre sa re co rri a in ter me dia ris per rea lit zar ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za -

ció es por ti va, a quin ti pus de pres ta ta ri s’a dre ça? (di ver ses res pos tes pos si bles)

Agències de pu bli ci tat 21 %  (4)

Agències de re la cions pú bli ques 11 %  (2)

Agències de re la cions de prem sa 

Agen cies es pe cia lit za des en es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu 58 % (11)

Agències de pro mo ció 10 %  (2)

100 % (19)

n TAULA 16.
Pres ta ta ris a qui es re co rre.

Qui na és la na tu ra le sa de les pres ta cions en ca rre ga des per la vos tra em pre sa als in ter me dia ris quan

rea lit za...? (di ver ses res pos tes pos si bles) 

Orga nit za ció de l’es de ve ni ment 45 % (13)

Re la cions de prem sa 7 %  (2)

Con sul to ria i es tratè gia 14 %  (4)

Inves ti ga ció d’al ter na ti ves 3 %  (1)

Estu dis d’e ficà cia de l’ac ció 31 %  (9)

100 % (29)

n TAULA 17.
Na tu ra le sa de les pres ta cions en ca rre ga des.

De qui na ma ne ra in ter vé prin ci pal ment la vos tra em pre sa en les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció

es por ti va? 

Com a or ga nit za dor 5 %  (1)

Com a coor ga nit za dor 18 %  (4)

Com a par ti ci pant o col·la bo ra dor ex tern 36 %  (8)

Qual se vol d’a ques tes in dis tin ta ment 27 %  (6)

No sap/No con tes ta 14 %  (3)

100 % (22)

n TAULA 18.
Mo da li tats d’in ter ven ció en les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.



pant o col·la bo ra dor ex tern. Altres fór mu -

les menys uti lit za des són les d’or ga nit za -

dor i coor ga nit za dor, en ca ra que se gons

la tau la no sem bla que si guin ex clu si ves

les unes amb les al tres, sinó més aviat al -

ter na ti ves en la for ma d’in ter ven ció, de -

pe nent pro ba ble ment del ti pus d’es de ve -

ni ment. (Tau la 18)

L’a jut fi nan cer és la fór mu la ha bi tual de

su port a les ne go cia cions de pro jec tes

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va,

en ca ra que tam bé és co rrent l’a por ta ció

en for ma de béns i pres ta ció de ser veis

per a la rea lit za ció de l’es de ve ni ment.

(Tau la 19)

La ma jor part de les em pre ses fi xen les

se ves es ti pu la cions mit jan çant un con -

trac te es crit i gai re bé mai no uti lit zen fór -

mu les ver bals per con cer tar-les. D’uns

anys ençà, aquest és un símp to ma clar de 

la pro fes sio na lit za ció en l’ús d’a ques ta

tècni ca, en re gir-se tant el pa tro ci na dor

com el pa tro ci nat per un con trac te vin cu -

lant per a to tes dues parts. Aques ta sem -

bla ser la mi llor so lu ció per de li mi tar les

res pon sa bi li tats en tre les parts i evi tar així

sor pre ses de sa gra da bles o in com pli ments.

(Tau la 20)

Seguiment 
i avaluació de les 
accions de patrocini 
i esponsorització 
esportiva

Com sem bla lògic pen sar, gai re bé la to -

ta li tat de les em pre ses rea lit zen el se -

gui ment i ava lua ció de les ac cions de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

Això és re flex de la in te gra ció d’a quest

ti pus d’ac cions en el dis seny del pla de

co mu ni ca ció i, per coherè ncia, de la ne -

ces si tat de con èi xer els re sul tats de les

in ver sions rea lit za des per aquest con -

cep te. Tot i ser aques ta la qües tió més

im por tant, tam bé n’hi ha d’al tres: de -

tec tar els punts més im por tants en la

pla ni fi ca ció i ex plo ta ció de l’es de ve ni -

ment amb vis ta a ma xi mit zar-ne els re -

sul tats. (Tau la 21)

Pel que fa a la for ma de por tar a ter me el

se gui ment i ava lua ció de les ac cions de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va, les

op cions són for ça va ria des a la vis ta de la

dis tri bu ció per cen tual. En prin ci pi, les

dues més uti lit za des són els Dos siers de

Prem sa i l’anà li si de re sul tats en mit jans

(nom bre de fal ques, nom bre de ci tes,

apa ri cions en TV, etc.). (Tau la 22)

Altres fór mu les són els es tu dis de No to -

rie tat i Imat ge, més pro pis de les cam -

pan yes de pu bli ci tat, però de gran va lor

nor ma tiu i me to dolò gic a efec tes d’anà li si 

de re sul tats. 
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So ta qui na for ma apor ta la vos tra em pre sa el su port als pa tro ci nats?  (di ver ses res pos tes pos si bles)

Ajut fi nan cer 44 % (18)

Ajut en for ma de béns o pres ta ció de ser veis 37 % (15)

Ajut en la con cep ció de l’es de ve ni ment 15 %  (6)

Aju da en per so nal 4 %  (2)

100 % (41)

n TAULA 19.
Apor ta ció de l’em pre sa en ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

La vos tra em pre sa, com es ta bleix amb els seus pa tro ci nats les con tra pres ta cions? 

Mit jan çant con trac te es crit 77 % (17)

Acord ver bal o tàcit 5 %  (1)

L’u na o l’al tra, se gons el pro jec te 18 %  (4)

100 % (22)

n TAULA 20.
Esti pu la ció de les con tra pres ta cions en ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

La vos tra em pre sa, rea lit za un se gui ment de les ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va? 

Sí 95 % (21)

No 5 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 21.
Con duc ta en el se gui ment i ava lua ció de les
ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció espor -
tiva.

Qui nes són les prin ci pals fór mu les de se gui ment i ava lua ció de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit -

za ció es por ti va? (di ver ses res pos tes pos si bles) 

Dos siers de prem sa (prem sa es cri ta) 28 % (15)

Anàli si de re sul tats en mit jans (ràdio, prem sa i TV) 28 % (15)

Estu di ge ne ral de no to rie tat i imat ge 24 % (13)

Estu di es pe cí fic i par ti cu lar lli gat a l’ac ció 20 % (11)

100 % (54)

n TAULA 22.
Fór mu les de se gui ment i ava lua ció de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.



Els més so fis ti cats rea lit zen un es tu di

es pe cí fic de l’ac ció, dis sen yat pels res -

pon sa bles de les ma tei xes em pre ses o

en ca rre gat, com hem vist, a pres ta ta ris

o in ter me dia ris. 

Inversions realitzades 
en accions de patrocini 
i esponsorització 
esportiva 

En ge ne ral, l’o pi nió ma jo rità ria dels en -

ques tats és que els pres su pos tos per a

l’any 2003 se ran una mica su pe riors.

A la vis ta de la res ta de per cen tat ges

no sem bla que pu guem con clou re que

això si gui un bon pre sa gi, atès que un

27 % opi na que els pres su pos tos se ran

més pe tits i un 23 % que se ran iguals.

(Tau la 23)

Dues de cada tres em pre ses afir men te -

nir un pres su post es pe cí fic anual per de -

sen vo lu par ac cions de pa tro ci ni i es pon -

so rit za ció es por ti va, i això és in di ca tiu de 

la con si de ra ció que té aques ta par ti da

din tre del ca pí tol de des pe ses de co mu -

ni ca ció. Altres fór mu les tam bé uti lit za -

des són el pres su post ex cep cio nal i de

trans ferè ncia. 

Conclusions

Un cop ana lit za da la dis tri bu ció per cen -

tual de les em pre ses, es re la cio nen a con -

ti nua ció les con clu sions més re lle vants

d’a quest es tu di. 

Exis teix con sens a l’ho ra de con ce bre el

pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va com

una tècni ca de co mu ni ca ció. 

En aques ta tendència ge ne ral de re cer ca

d’al ter na ti ves de co mu ni ca ció, es de mos -

tra que aquest seg ment de grans em pre -

ses està es truc tu rat i con so li dat en re la ció 

amb la seva par ti ci pa ció en ac cions de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció d’es de ve ni -

ments es por tius. 

Din tre d’a quest seg ment, es pot cons ta tar 

l’e xistència de dos grups d’ac tors a la vis -

ta dels re sul tats que apor ta l’en ques ta. 

D’u na ban da, hi ha les em pre ses de mida

més gran i més vo lum de ne go ci que, a

part de ser les pri me res a uti lit zar aques ta 

tècni ca, res po nen a un per fil que reu neix

unes con di cions, ca pa ci tat i ne ces si tats

de co mu ni ca ció de ter mi na des; per això

han rea lit zat, rea lit zen i con ti nua ran de -

sen vo lu pant, ac cions de pa tro ci ni i es -

pon so rit za ció es por ti va. 

D’al tra ban da, em pre ses de mida més

pe ti ta i me nor vo lum de ne go ci, que han

ac ce dit a aques ta mena d’ac cions una

mica més tard, co men cen a ob ser var,

per l’ex pe rièn cia que han ad qui rit en

aquest pe río de de temps, amb una cer ta

cau te la, les se ves in ver sions en aques ta

matè ria. 

S’ob ser va una re la ció en tre ofe ri dors de

pro jec tes i em pre ses de man dants ben es -

truc tu ra da. Si abans eren les fe de ra cions, 

clubs i d’al tres or ga nis mes es por tius els

que de ma na ven a les em pre ses el su port

per a la rea lit za ció dels es de ve ni ments,

avui en dia aques tes man te nen una ac ti -

tud ac ti va a l’ho ra de bus car tam bé pro -

jec tes al mer cat. Això pot ser un re flex de

la ne ces si tat de con fi gu rar pro jec tes que

com plei xin unes de ter mi na des con di -

cions adap ta des a les ne ces si tats par ti cu -

lars de l’em pre sa. 

Com era d’es pe rar, es pre sen ten in di cis

clars de la pro fes sio na lit za ció en l’ús

 d’aquesta tècni ca, com ara el fet que les

em pre ses dis po sin d’es truc tu res es pe cí fi -

ques per con duir les ac cions de pa tro ci ni i 

es pon so rit za ció es por ti va. L’exis tència

d’e quips de tre ball que de ci dei xin so bre

els as pec tes im por tants per al de sen vo lu -

pa ment de les ac cions, la do ta ció es pe cí -

fi ca per man te nir les ac ti vi tats de pa tro ci -

ni i es pon so rit za ció, i la con fir ma ció d’es -

tu dis so bre el se gui ment i l’a va lua ció de

re sul tats, són qües tions ana lit za des en

aquest es tu di que con fir men aques ta pro -

fes sio na lit za ció. 

És d’es pe rar que amb l’ex pe rièn cia acu -

mu la da i amb la pro fes sio na lit za ció en

l’ús d’a ques ta tècni ca, el mer cat ten dei xi

a es ta bi lit zar-se o a créi xer a uns ni vells

si mi lars als del pre sent o una mica in -

feriors. 

Es cons ta ta que el pa tro ci ni es por tiu i cul -

tu ral són els àmbits es pe cí fics on es do -

nen la ma jor part d’ac cions de pa tro ci ni i

es pon so rit za ció, en ca ra que la tendència

ma ni fes ta és cap a una di ver si fi ca ció, da -

vant la qual con vé es tar ex pec tants amb

vis ta a de sen vo lu par les es tratè gies cor -

responents. La po lí ti ca sub ja cent de pa -

tro ci ni i es pon so rit za ció en la ma jor part

d’em pre ses és fer si mult ània ment i/o al -

ter nar ac cions en el camp es por tiu i en la

res ta dels camps. 

Enca ra que l’es port pro fes sio nal i de

com pe ti ció és tra di cio nal ment el camp

es co llit ma jor ment per de sen vo lu par les 

ac cions, és d’es pe rar que en un fu tur

pro per el mer cat ten dei xi a di ver si fi -

car-se cap a es de ve ni ments de carà cter

més in for mal i sin gu lar i d’es port per a

tot hom. 

Sem bla que les em pre ses te nen ca pa ci -

tat per pro jec tar i de sen vo lu par les ac -

cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es -

por ti va sen se ne ces si tat de re có rrer a

pres ta ta ris. Enca ra que això és així, es

cons ta ta que, pel que fa a l’or ga nit za ció

de l’es de ve ni ment i els es tu dis d’a va -

lua ció i se gui ment de les ac cions, una

pe ti ta part d’em pre ses mos tren una cer -

ta dis po si ció per con trac tar interme -

diaris ex terns, prin ci pal ment Agències

 especialitzades en pa tro ci ni i es pon so -

rit za ció. 

La mo da li tat d’in ter ven ció més des ta ca da 

en pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za -

ció es por ti va és la de col·la bo ra dor o par -

ti ci pant ex tern, una fór mu la que no com -

pro met l’em pre sa amb els re sul tats de les 

com pe ti cions es por ti ves, però que per -

met una ex plo ta ció de l’es de ve ni ment en

lí nia amb les se ves ne ces si tats de co mu -

ni ca ció. 
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Se gons la vos tra opi nió, aquest any el pres su post de

des pe ses en pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va per a

l’any 2003 serà...

Més gran 36 %  (8)

Igual 23 %  (5)

Més pe tit 27 %  (6)

No sap/No con tes ta 14 %  (3)

100 % (22)

n TAULA 23.
Pre vi sió d’e vo lu ció dels pres su pos tos per a
ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por -
ti va.



Es cons ta ta la tran si ció d’u na èpo ca on la

de ci sió de pa tro ci nar res po nia al de sig

per so nal d’un o de di ver sos exe cu tius de

l’em pre sa sen se en trar a fons en con si de -

ra cions so bre ob jec tius i re sul tats es pe -

rats, a una al tra on és l’e quip el que es tu -

dia la pla ni fi ca ció, or ga nit za ció i con trol

per al de sen vo lu pa ment de les ac cions

d’u na ma ne ra més coor di na da (con duc ta

es tratè gi ca). 

Ens tro bem en un mo ment d’u na cer ta in -

cer te sa pel que fa a la tendència amb vis -

ta al fu tur d’a ques ta tècni ca, en es pe ra de 

cons ta tar el rumb de la con jun tu ra in ter -

na cio nal i dels in di ca dors ma croe conò -

mics, així com la ren di bi li tat d’a ques ta

mena d’o pe ra cions. 

La si tua ció en re la ció amb el se gui ment i

ava lua ció de les ac cions, pot ser de mos -

tra ti va de la con so li da ció en l’ús d’a ques -

ta tècni ca per les grans em pre ses i és un

re flex fi del de la coherè ncia en tre la con -

cep ció i l’o pe ra ti va es pe cí fi ca en el dis -

seny i l’anà li si pos te rior d’a ques ta mena

d’ac cions. 

Es pas sa d’u na eta pa d’ex plo ta ció a una

al tra d’ex plo ta ció ra cio nal; en aques ta

con jun tu ra, el se gui ment i ava lua ció de

les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció

es por ti va és un ele ment im pres cin di ble

per tal de te nir ele ments de ju di ci i cri te ris 

a l’ho ra de ma te ria lit zar de ter mi na des in -

ver sions en aquest ca pí tol, i ava luar-ne la

ren di bi li tat tant en ter mes co mer cials

com ins ti tu cio nals. 

En pe río des d’u na cer ta re ces sió, com

l’ac tual, on cal re ta llar des pe ses d’u na

ma ne ra ra cio nal, i a part de l’ex pe rièn cia

acu mu la da que han ob tin gut les em pre -

ses en rea lit zar ac cions d’a quest ti pus,

ens tro bem en un mo ment d’es pe ra amb

vis ta al fu tur. 

Les con clu sions pre sen ta des per me ten,

en base a la mos tra que ha con tes tat el

qües tio na ri, pro po sar aques tes res pos tes

com a ge ne ra lit za bles per al con junt

de grans em pre ses, per què aques tes re -

pre sen ten el 20 % d’em pre ses que ope -

ren en aquest mitjà, i que te nen més de

dos-cents cin quan ta tre ba lla dors. 

Per in ten tar de do nar la ma jor con -

sistència al dis seny de la in ves ti ga ció, ha

sem blat acon se lla ble rea lit zar una re cer -

ca orien ta da per un per fil de gran em pre -

sa, per què, com de mos tren les da des

ofer tes per di fe rents au tors i ins ti tu cions,

sem bla ser la que en prin ci pi mi llors con -

di cions i més es ta bi li tat pre sen ta en l’ús

d’a ques ta tècni ca de co mu ni ca ció. En

base a aques tes con di cions, en aquest

as pec te po dem dir que es po den in ter pre -

tar els re sul tats amb un carà cter ge ne ra -

lit za ble per a la res ta de la mos tra de

grans em pre ses. 

Atès el ti pus i ca rac te rís ti ques de la mos -

tra que ha con tes tat el qües tio na ri, tant

per nom bre d’u ni tats com per la seva lo -

ca lit za ció i dis tri bu ció per sec tors, això

per met de pro po sar aques ta ge ne ra lit za -

ció a la mos tra de grans em pre ses que

rea lit zen o han rea lit zat ac cions de pa -

tro ci ni i es pon so rit za ció en l’àmbit es -

por tiu. 

Cal as sen ya lar el carà cter des crip tiu d’a -

ques ta in ves ti ga ció, un fet que no per met

d’en trar a con fir mar cap hipò te si de tre -

ball o in ferè ncia ex pli ca ti va. En lí nia amb

els plan te ja ments ini cials de la in ves ti ga -

ció, això ha gués es tat di fí cil d’a con se guir

sen se te nir abans el re fe rent opor tú per

pro po sar hipò te sis o supò sits més o

menys en cer tats i en lí nia amb un con text 

marc que s’o fe reix amb aques ta in ves ti -

ga ció. 

Es po den, doncs, in ter pre tar els re sul tats

i la ma tei xa in ves ti ga ció com un acos ta -

ment se riós i pro fund al món del pa tro ci ni 

i l’es pon so rit za ció es por ti va al nos tre

país. Els re sul tats de la in ves ti ga ció po -

den ofe rir un marc de tre ball per a fu tu res

in ves ti ga cions, que pu guin ofe rir-nos da -

des més con sis tents per in di car di men -

sions i fer ope ra ti ves pos si bles va ria bles

en vis ta a d’al tres es tu dis. 

Per la gran quan ti tat d’ac cions de pa tro ci -

ni i es pon so rit za ció que es rea lit zen en el

te rreny es por tiu i per la gran ac tua li tat del 

tema, aques tes cir cumstàncies po den

pro pi ciar fu tu res in ves ti ga cions i am pliar

el camp d’ob ser va ció d’un fe no men ja

prou arre lat en el nos tre país. 

Per què aquest in tent si gui fruc tí fer

caldrà una col·la bo ra ció es tre ta en tre els 

pro fes sio nals del món de l’em pre sa que

di ri gei xen i ges tio nen el de sen vo lu pa -

ment d’a ques tes ac cions, i els pro fes sio -

nals i in ves ti ga dors que, amb ca pa ci tat

in ves ti ga do ra, es ti guin dis po sats a de di -

car-se a l’es tu di a fons del tema. 
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ANNEX. Composició de la mostra

Nom bre d’em pleats

1. Menys de 300 32 %  (7)

2. De 300 a 799 9 %  (2)

3. De 800 a 1.399 18 %  (4)

4. De 1.400 a 3.999

5. De 4.000 a 9.999 14 %  (3)

6. Més de 10.000 27 %  (6)

100 % (22)

2. Re par ti ment de la mos tra per nom bre d’em pleats a l’em pre sa

Vo lum de ne go ci (en mi lions d’eu ros) 

Menys de 24 5 %  (1)

De 24 a menys de 84 23 %  (5)

De 84 a menys de 144 5 %  (1)

De 144 a menys de 234 23 %  (5)

De 234 a menys de 480 9 %  (2)

De 480 a menys de 1.200

Més de 1.200 35 %  (8)

100 % (22)

1. Re par ti ment de la mos tra se gons vo lum de ne go ci de cla rat

Àmbits d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu 

 1. Pa tro ci ni olím pic 18 %  (4)

 2. Pa tro ci ni ADO 18 %  (4)

 3. Altres pa tro ci nis 64 % (14)

100 % (22)

4. Re par ti ment de la mos tra per àmbits d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni
esportiu

Càrrec del res pon sa ble que ha con tes tat el qües tio na ri

1. Di rec tor ge ne ral 5 %  (1)

2. Di rec tor de màrque ting 32 %  (7)

3. Di rec tor de pu bli ci tat 18 %  (4)

4. Di rec tor de co mu ni ca ció 5 %  (1)

5. Di rec tor de pa tro ci ni i es pon so rit za ció 27 %  (6)

6. Di rec tor de re la cions pú bli ques 13 %  (3)

100 % (22)

5. Re par ti ment de la mos tra per càrrecs de les per so nes que han con -
tes tat el qües tio na ri

Sec tors

 1. Acti vi tats di ver ses 5 %  (1)

 2. Bancs 18 %  (4)

 3. Be gu des 27 %  (6)

 4. Indús tria del vehi cle 14 %  (3)

 5. Grans ma gat zems 5 %  (1)

 6. Pe tro li 5 %  (1)

 7. Pro duc tes lac tis  5 %  (1)

 8. Asse gu ran ces 5 %  (1)

 9. Trans ports 5 %  (1)

10. Altres 11 %  (3)

100 % (22)

3. Re par ti ment de la mos tra per sec tors

Fit xa tècni ca de l’en ques ta 

§ Po bla ció de l’en ques ta: 95 em pre ses.

§ Tra me sa de qües tio na ris: 22 i 29 d’a bril de 2002

§ Ani ma ció i se gui ment de l’en ques ta: con tac tes pe riò -

dics per so nals, pos tals i te lefò nics du rant els me sos de

maig, juny i ju liol.

§ Re co pi la ció i trac ta ment dels qües tio na ris: se tem bre.

Fa cul tat d’Econò mi ques de Valè ncia. Systat.

§ Mos tra de qües tio na ris con tes tats: 22 em pre ses. 

§ Taxa de res pos ta: 23 %.

Re la ció d’em pre ses 

que han con tes tat el qües tio na ri 

Kelme, Ba nes to, BBVA, Banco Santander Cen tral Hispano,

Caja Madrid, El Corte Inglés, DYC, Cervezas Cruz cam po ,

Cervezas San Miguel, Cervezas Mahou, Coca-Cola,

Pascual, Telefónica, Tabacalera, Repsol, Ford, Mercedes,

Alfa Romeo, Gonzales Byass, Ricoh, Seur, AGF Unión y El

Fénix.



La doble cara del doping

§ JE SÚS GA LI LEA MU ÑOZ
Espe cia lis ta en Me di ci na de l’Edu ca ció Fí si ca i l’Esport.
Exdi rec tor de l’INEF de Bar ce lo na

Des de fa temps, al meu pa rer de for ma

ex ces si va, s’ha en vol tat l’esport i els seus

pro ta go nis tes d’un halo de sos pi ta que

des de qual se vol punt de vis ta re sul ta in -

just. Em re fe rei xo, com és de su po sar, a

la con tro ver ti da uti lit za ció de sub stàncies 

per a la mi llo ra del ren di ment: el tan in fa -

mat i per se guit do pat ge.

Amb el risc de ser ana te ma tit zat per la

meva opi nió so bre el tema que, d’altra

ban da, no su po sa cap des qua li fi ca ció a la 

po lí ti ca de les ins ti tu cions es por ti ves, he

d’aclarir que es trac ta d’una lliu re i pot ser

apas sio na da ma ni fes ta ció d’algú que,

des de fa molts anys, ha de di cat una part

de la seva vida a l’esport.

Sen se dub te la tan trom pe te ja da pre -

mis sa –ara una mica menys es gri mi da–

en pro de la pu re sa de la com pe ti ció

amb la igual tat de con di cions dels par ti -

ci pants, és fer vo lar co loms, per què mai

no es po dran com pa rar els mit jans de

què gau dei xen els es por tis tes dels paï -

sos rics amb els que els man quen als

dels paï sos po bres. Per tant, es gri mir

com a úni ca raó de con dem na del do -

pat ge la igual tat d’o por tu ni tats, no sem -

bla que si gui ac cep ta ble. D’u na al tra

ban da i in sis tint en el tema, es dóna el

con tra sen tit de ser san cio nats es por tis -

tes que re que rei xen una me di ca ció,

con si de ra da com a do ping, per po der

es tar teò ri ca ment en les ma tei xes con -

di cions que la res ta de par ti ci pants en

una com pe ti ció. No crec que nin gú pu -

gui de fen sar la tesi in jus ta que si algú es 

tro ba en aques tes con di cions aban do ni

la pràcti ca es por ti va.

L’in terès mos trat per les au to ri tats es -

por ti ves, en es pe cial la Co mis sió Mèdi ca

del CIO, en l’in tent d’e ra di car el do pat ge

per pre ser var la sa lut de l’es por tis ta

–una al tra de les raons que s’al·le guen–,

sorprèn que no si gui si mi lar da vant sig ni -

fi ca tius atemp tats en con tra d’a que lla.

Em re fe rei xo als durs i pe ri llo sos en tre -

na ments a què són sot me sos/es gim nas -

tes en edats molt pri me ren ques, amb el

pre ju di ci que això pot oca sio nar en la

seva evo lu ció biolò gi ca. Em re fe rei xo

tam bé a l’ús d’in ter ven cions, mèdi ques o 

no, que per me tin a l’es por tis ta le sio nat

per llon gar la seva ac tua ció en la com pe -

ti ció. El ma teix es po dria afir mar pel que

fa a la in ten si tat i fre qüèn cia de l’es forç a 

què és sotmès l’es por tis ta en de ter mi -

nats es ports, amb escàs mar ge per a la

re cu pe ra ció.

Cal conve nir que l’es port d’al ta compe -

tició su po sa per se un risc per a la sa lut

de l’es por tis ta, i això amb do pat ge o

sen se inclòs; per tant, és exi gi ble que

 sigui con tro lat i do si fi cat el seu es forç

per part de per so nes ca pa ci ta des –si -

guin en tre na do res, met ges, psicò legs,

pre pa ra dors fí sics, etc.–, amb res pon sa -

bi li tat i cri te ri ètic. Això, que des del

meu punt de vis ta con si de ro fo na men -

tal, és la men ta ble ment obli dat, si no re -

but jat, en la pràcti ca. No és la pri me ra

ve ga da, ni serà l’ú ni ca, que més d’u na

se lec ció na cio nal ha anat a uns Jocs

Olím pics o a uns cam pio nats eu ro peus

o mun dials, sen se que els seus com po -

nents ha gin pas sat per un ri go rós se gui -

ment mèdic i psi colò gic; en ca ra que,

això sí, tots han es tat sot me sos a un

con trol an tidò ping.

Insis tei xo: crec que més d’una con se -

qüèn cia pa tolò gi ca s’evitaria i menys

“aju des prohi bi des” es re que ri rien, si

l’acció coor di na da dels res pon sa bles de

la pre pa ra ció de l’esportista, als quals

fèiem re ferè ncia abans, fos una rea li tat i
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no no més una ma ni fes ta ció de bo nes in -

ten cions.

L’ús d’a ju des ex ter nes, més o menys so -

fis ti ca des, per a la mi llo ra del ren di ment

es por tiu és tan an tic com el ma teix es port 

i és de gut en gran part, i en to tes les èpo -

ques, a la pres sió so cial a què es tro ba

sotmès l’es por tis ta d’e lit. Avui dia, el pre -

sent i el fu tur d’u na gran part d’a quests

es por tis tes es re col za, en ex clu si va, en

l’es port d’alt ni vell, per tal com no te nen

temps ma te rial, en mol tes oca sions, per

pre pa rar un camí de fu tur al mar ge de la

pràcti ca es por ti va. Això com por ta que

tant la seva se gu re tat econò mi ca com la

seva si tua ció en la so cie tat es ti guin con -

di cio na des per una alta prestació es -

portiva mantinguda en el temps; com

més llarg, millor. 

Cauen so bre l’es por tis ta pres sions di fí -

cils de de fu gir, tant in ter nes del pro pi

ego, que cer ca el triomf a tota cos ta, com 

ex ter nes, pro duc te d’u na so cie tat com -

pe ti ti va que no per do na el fracàs ni la

me dio cri tat. Si a això hi afe gim la per -

mis si vi tat amb què la so cie tat ac tual

con viu amb la dro ga més o menys dura,

la seva re ve ren cial ac ti tud da vant per so -

nat ges que sem blen sor tits del nos tre

tea tre pi ca resc, i la sen zi lla as cen sió so -

cial a tra vés del di ner, es tem, doncs, da -

vant d’un brou de cul tiu ideal per con ta -

mi nar ho mes i do nes jo ves, que veuen en 

l’es port una pos si bi li tat úni ca d’es ca lar

llocs en la so cie tat, re corrent a allò que

és ha bi tual en el seu en torn, i quan

aques ta ini cia ti va no par teix d’ells –que

és el més fre qüent–, tam bé comp ten

amb els seus men tors es por tius i els

molts “apre nents de brui xot” ex perts en

la ma tèria, que co mer cien i es lu cren

amb l’es forç de l’es por tis ta que, fi nal -

ment, és el prin ci pal acu sat i, per tant,

per se guit i san cio nat per un pre sump te

de lic te con tra l’èti ca es por ti va.

En la llui ta con tra el do pat ge es do nen de -

ter mi na des pràcti ques que con si de ro poc

con gruents amb la seva mo ti va ció: la

 salvaguarda de l’èti ca es por ti va. M’es tic

 referint a la in jus ti fi ca ble per se cu ció de

 l’esportista, al mèto de se guit en la pre sa

de mos tres org àni ques, amb abu sius

atemp tats con tra la seva in ti mi tat, a la in -

se gu re tat, en molts ca sos, de la po si ti vi -

tat de les mos tres, a la seva pos si ble ma -

ni pu la ció, a una dis cu ti da i dis cu ti ble llis -

ta de subs tàncies prohi bi des; en fi, a un

dub te per ma nent que fa de la com pe ti ció

esportiva un interrogant constant sobre la 

licitud dels seus resultats.

Per con tro lar el que es pro dueix en una

pro por ció mí ni ma i en un re duït grup de

po bla ció es por ti va –la d’e lit–, s’han ho -

mo lo gat la bo ra to ris de cost econò mic

im por tant que, amb al gu nes hon ro ses

ex cep cions, no te nen una al tra co me sa

que la del con trol an tidò ping, com si

 l’esport no fos una rica font d’in ves ti ga -

ció en al tres camps. Hom ha creat

l’Agen cia Mun dial Anti do pat ge, de nom

pom pós, però de dub to sa eficà cia, en la

qual, a part de la seva bu ro cra tit za ció

des me su ra da, com par tei xen atri bu cions

els ens go ver na men tals, amb la qual

cosa una ma jor po li tit za ció de l’es port

està ser vi da.

Pel que fa a l’es por tis ta, crec que s’ha de 

ser sin cer i dei xar-se d’hi po cre sies. Cal

fer-lo re fle xio nar so bre el pe rill que com -

por ta l’èxit ràpid i a tota cos ta; re but jar

l’ex plo ta ció del seu es forç per in te res sos

par ti cu lars, po lí tics, co mer cials, o del

sig ne que si gui, que atemp ten con tra la

seva lli ber tat o la seva sa lut. Cal alli ço -

nar-lo so bre les con se qüèn cies, im me -

dia tes i llun ya nes, de pren dre de ter mi -

nats pro duc tes far mac èu tics, es ti guin o

no in clo sos en la cèle bre “llis ta”, però al

ma teix temps, hom l’ha de pre ve nir so -

bre el risc que su po sa el ma teix es port en 

l’al ta com pe ti ció i, per tant, ofe rir-li els

mit jans tècnics i cien tí fics que sal va -

guar din la seva sa lut. Estic ple na ment

con ven çut que si es res pec tes sin aques -

tes nor mes, o al tres de si mi lars, es tal via -

ríem san cions, di ners i rius de tin ta. No

pre tenc jus ti fi car, o mi llor, de fen sar el

do pat ge, però es tic en con tra del dra ma -

tis me que hom ha pro vo cat en el seu en -

torn. No con ver tim l’es port en una pel·lí -

cu la de bons i do lents i dei xem que l’es -

por tis ta si gui, en úl ti ma instància, qui

re but gi a tra vés del seu pro pi rao na ment

i vo lun tat tot el que pu gui per ju di car la

seva sa lut.

Importància del con trol del do pat ge

§ JOR DI SE GU RA NO GUE RA
La bo ra to ri Anti do pat ge, Uni tat de Far ma co lo gia, 
Insti tut Mu ni ci pal d’Inves ti ga ció Mèdi ca IMIM-UPF, Bar ce lo na.
Co mis sió Mèdi ca del Co mitè Olím pic Inter na cio nal COI, Lau sa na

L’es port s’ha con ver tit, en el món ac tual,

en una pràcti ca de sen vo lu pa da per una

part im por tant de la so cie tat. Aquell que

no prac ti ca l’es port di rec ta ment, so vint hi 

és afi cio nat mit jan çant la con tem pla ció

dels es de ve ni ments es por tius des de la

co mo di tat de la llar, a tra vés de la te le vi -

sió o d’al tres mit jans de co mu ni ca ció.

Una part sub stan cial d’a ques ta po bla ció

que prac ti ca o s’a fec cio na a l’es port és

jove, és a dir, es tro ba en una fran ja

 d’edat en què la iden ti fi ca ció amb les per -

so nes pú bli ques amb èxit in flueix de ci si -

va ment en la for ma ció d’o pi nió i po si cio -

na ment da vant te mes pos te rior ment re -

lle vants de la vida. L’es por tis ta d’e lit

 representa un dels ca sos clars d’in fluèn -

cia me dià ti ca so bre la jo ven tut, i és en

aquest con text on la ne ces si tat de triom -

far, sen se re có rrer a en ganys o ar gú cies,

pren tot el seu sen tit.
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És sa but que un dels mit jans més efi ca -

ços per mo di fi car el ren di ment es por tiu és 

a tra vés de l’ad mi nis tra ció de me di ca -

ments o dro gues que al te ren l’es tat

d’ànim i les ca pa ci tats fí si ques de l’es por -

tis ta, co ne gut co mu na ment com a do pat -

ge. Tan ma teix, els me di ca ments s’han

creat per gua rir ma lal ties i el seu ús in dis -

cri mi nat pot con duir a greus pro ble mes

de sa lut, car no exis teix cap prin ci pi des -

pro veït d’e fec tes in de sit ja bles. El pos si ble 

mis sat ge d’un ús in dis cri mi nat de me di -

ca ments en l’es port per ob te nir un aug -

ment del ren di ment, in ne ces sa ri te rap èu -

ti ca ment, en tra cla ra ment en con flic te

amb els mis sat ges d’un ús li mi tat i su per -

vi sat de me di ca ments en la so cie tat, en la 

qual, la re cep ta de fàrmacs es troba

subjecta a normes i límits ben definits,

basats en la deontologia mèdica i far -

macèutica.

Les da des de què es dis po sa quant a

l’ús de me di ca ments en l’es port, sen se

jus ti fi ca ció, quan no exis tia el con trol

del do pat ge, o aquest no era gai re efec -

tiu, són im pres sio nants. Re cor dem l’al -

tís sim ús d’es ti mu lants en al guns es -

ports, com ara el ci clis me, a mit jan de

la se go na mei tat del se gle pas sat o l’ús

d’es te roi des ana bo lit zants, a l’Alema -

nya de l’est, en les dèca des se güents.

Quan el de sen vo lu pa ment de la tec no lo -

gia per met, avui dia, in ves ti gar l’ús so -

fis ti cat d’hor mo nes com l’e ri tro poe ti na,

te nim una al tra ve ga da la im pres sió

que, en absència de con trol efec tiu, es -

ta ríem da vant d’u na ex pan sió ex po nen -

cial del seu abús.

El con trol del do pat ge per met de man te -

nir un equi li bri re la ti va ment es ta ble, de

ma ne ra que, en ca ra que el do pat ge en

l’es port ac tual exis teix, la seva incidèn -

cia no és tan alta com al guns alar mis tes

de sit gen as sen ya lar. El per cen tat ge, pro -

per al 2 %, d’anà li sis que re sul ten po si ti -

ves es tro ba pos si ble ment por sota, però

no més lleu ge ra ment, de la in cidè ncia

real en tre els es por tis tes ac tuals. Aquest

per cen tat ge, tot i no ser menysprea ble,

in di ca que la ma jor part d’es por tis tes

com pe tei xen ne ta ment i així ha de ser

per ce but. Per què el con trol del do pat ge

si gui efec tiu, ha de ser fia ble i comp tar

amb la con fian ça de la so cie tat. Això fou

re co ne gut, des de fa molts anys, pel Co -

mitè Olím pic Inter na cio nal, a tra vés de

la seva Co mis sió Mèdi ca i del seu sis te -

ma d’a cre di ta ció de la bo ra to ris. Com a

res pon sa ble del fun cio na ment d’a quest

sis te ma, des de l’any 1985, en qua li tat

de Se cre ta ri de la seva Sub co mis sió de

Bio quí mi ca i Do pat ge, puc afir mar que la 

fia bi li tat dels la bo ra to ris acre di tats és

ex cel·lent i pos si ble ment su pe rior a la

d’al tres cen tres, els re sul tats dels quals

te nen con se qüèn cies més re lle vants per

al sub jec te ana lit zat, com ara al gu nes

apli ca cions fo ren ses i clí ni ques. Tan ma -

teix, els cien tí fics dels la bo ra to ris an ti do -

pat ge són per so nes poc in cli na des a va -

na glo riar-se dels seus re sul tats i d’a cu dir 

als mit jans de co mu ni ca ció per ma ni fes -

tar les se ves opi nions, a part d’es tar sot -

me sos a un es tric te codi ètic que els im -

pe deix d’o pi nar pú bli ca ment so bre ca sos 

es pe cí fics. En aquest sen tit, so vint tro ba

un ressò me dià tic su pe rior un es por tis ta

afec tat que ma ni fes ta que la cul pa és de

les màqui nes i que els la bo ra to ris no

 funcionen co rrec ta ment. No més quan

les con traanà li sis i d’al tres evidè ncies

anul·len aquests ar gu ments, que da va lo -

rat de gu da ment el tre ball dels la bo ra to -

ris. Això és im por tant, per què les con se -

qüèn cies d’un re sul tat po si tiu po den ser

molt greus per la a ca rre ra d’un es por tis -

ta. Així, la ma tei xa ob ten ció de la mos tra 

d’o ri na o de sang ha d’o fe rir la màxi -

ma fia bi li tat. Cal as se gu rar-se, mal grat

una cer ta in tru sió en la in ti mi tat de l’es -

por tis ta, que la mos tra que s’a na lit za li

per tany i que no pot ha ver es tat ma ni pu -

la da per nin gú per no crear so bre ell, o

ella, una fal sa acu sa ció.

Cal re con èi xer, a més a més, que la tas ca

de con trol del do pat ge ne ces si ta de fons

im por tants i de su port clar a la in ves ti ga -

ció. No és ad mis si ble que no més hi hagi

su port a la in ves ti ga ció en con trol an ti do -

pat ge quan ens apro pem a uns Jocs Olím -

pics i que, uns anys més tard, aques ta

aju da de sa pa re gui de qual se vol llis ta

de prio ri tats. La men ta ble ment, no cal

anar-se’n a d’al tres paï sos per ve ri fi car

aques ta evidè ncia, es pe cial ment des prés

de Bar ce lo na’92, quan la in ves ti ga ció so -

bre es port va pas sar, gra dual ment, de ser

un tema prio ri ta ri en els pro gra mes na cio -

nals d’in ves ti ga ció a ser com par ti da amb

la sa lut, en una pri me ra eta pa pos te rior; a 

ser un sub a par tat d’a que lla, en una sego -

na etapa, i a desaparèixer pràcti cament

de les prioritats, a hores d’ara.

El do pat ge en l’es port no es tro ba al mar -

ge del con sum de dro gues en la so cie tat.

Tan ma teix, és im por tant ado nar-se que

les cau ses i con se qüèn cies són, so vint,

molt di fe rents. El dro goad dic te pot ser

con si de rat com un ma lalt o com un mar -

gi nat, però l’es por tis ta que es dopa no

acos tu ma a ser cap d’a ques tes dues

 coses. La dro gaad dic ció com por ta im -

pac tes so cials re la cio nats, so vint, amb la 

se gu re tat ciu ta da na o la de lin qüèn cia.

L’es por tis ta que es dopa re pre sen ta, nor -

mal ment, una op ció in di vi dual per ob te -

nir un be ne fi ci de ter mi nat, l’im pac te del

qual l’a fec ta a ell ma teix i a l’or gull d’uns

co lors o ban de res dels afi cio nats es por -

tius. Sen se pre jut jar, en cada si tua ció,

quin fe no men és més greu, creiem que

s’ha de do nar un trac ta ment di fe ren ciat

a la dro gaad dic ció i al do pat ge. So vint,

els mit jans de co mu ni ca ció pre sen ten

tots dos pro ble mes com si fos un de sol i

po sen els sub jec tes amb ad di ció a les

dro gues de ca rrer i els at le tes que oca sio -

nal ment es do pen, en un ma teix sac i

amb si mi lars con se qüèn cies. Mal grat

l’alt im pac te me dià tic dels ca sos de do -

pat ge d’at le tes de re nom in ter na cio nal,

cal con tex tua lit zar cada si tua ció i do nar

la im portància que es me reix, ni més ni

menys, a l’a bús de dro gues en l’es port.

La dra ma tit za ció ex ces si va pot oca sio nar 

per cep cions dis tor sio na des, in jus tes i

con tra pro duents.
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Sense voler entrar en una polèmica…

Comen ta ri a l’ar ti cle del Dr. Se gu ra

§ JESÚS GALILEA MUÑOZ

Sen se vo ler en trar en una polè mi ca que

po dria fer-se ines go ta ble –opi nió que veig 

que és com par ti da pel Dr. Se gu ra, que

de fuig tot en fron ta ment dialè ctic–, sí que

crec que tant el meu es crit an te rior com la 

res pos ta del Dr. Se gu ra me rei xen un se -

guit de pun tua lit za cions so bre el tema,

sem pre de sa gra da ble, del dopatge en

l’esport.

Estic d’a cord que l’es por tis ta d’e lit su po -

sa, o pot su po sar, un mo del de re ferè ncia

per a una part de la so cie tat, però no pas

més que el de tan ta per so na pú bli ca a la

qual, a jut jar per les se ves con duc tes,

tant se li’n dóna de ser vir d’e xem ple o no.

Si el meu pri mer es crit pe ca va d’utò pic,

què di rem so bre l’e xem pla ri tat, en un mo -

del de so cie tat com la que ens toca viu re?

En da rrer ter me, si l’es por tis ta re co rre a

mèto des ar ti fi cials ho fa per ser mi llor en

l’àmbit de la seva ac ti vi tat i, so bre tot, no

per ju di ca ningú; si de cas, només es

perjudica ell mateix.

No dub to en ab so lut de la pro fes sio na li tat 

dels res pon sa bles tècnics del con trol an ti -

do pat ge. Vull creu re que en les se ves de -

ci sions no in fluei xen gens pres sions d’al -

tri, que sí que ho fan so bre al tres àmbits

de l’es port molt més de li cats i d’e fec tes

més no cius que no pas el fet que co men -

tem. Tam bé es tic con ven çut de la fia bi li -

tat dels mèto des ana lí tics i de la qua li tat

de l’u ti llat ge clí nic de què es tan do tats els 

la bo ra to ris, acre di tats o no. Tan ma teix,

no veig cla res cer tes de sig na cions o cer -

tes ex clu sions. Sen se anar més lluny, i

per do nin els lec tors que m’a llun yi del

tema prin ci pal, el la bo ra to ri de l’Insti tut

Mu ni ci pal d’Inves ti ga ció Mèdi ca, que di -

ri geix el Dr. Se gu ra, és cen tre de referèn -

cia amb carà cter mun dial, ex cep te per al

nos tre país: les ana lí ti ques rea lit za des en

te rri to ri es pan yol han d’és ser re me ses,

for ço sa ment, al la bo ra to ri del Con sell Su -

pe rior d’Esports, en tre d’al tres raons, en

què no entro, perquè aquestes ana lí -

tiques són gratuïtes, en estar finançat el

laboratori esmentat pels pressupostos de

l’Estat.

Tor nant al tema ob jec te d’o pi nió, xi fra el

Dr. Se gu ra el per cen tat ge d’anà li sis po si -

ti ves en un 2 %, xi fra que –coin ci dei xo

amb ell–, és real ment bai xa, atès el nom -

bre d’es por tis tes en com pe ti ció. És pos si -

ble que aquests bai xos per cen tat ges de

po si ti vi tat si guin de guts al con trol que

s’e xer ceix, però tam bé es con tro len els ni -

vells d’al coholè mia, o l’ex cés de ve lo ci tat, 

en con duc tors i tan ma teix, els per cen tat -

ges con ti nuen es sent alar mants. Per què

no hem de creu re en l’ho nes te dat de la

gran ma jo ria d’es por tis tes? Per què hem

de pen sar que en ge ne ral de lin quei xen?

Efec ti va ment, com molt bé as sen ya la el

Dr. Se gu ra, són els mit jans de co mu ni ca -

ció els que, so vint, de sor bi ten la qües tió,

tot mag ni fi cant un fet aï llat. Tam bé crec

–com de nun cia va en el meu pri mer es -

crit–, que els agents res pon sa bles de la

pre sa de mos tres i els seus col·la bo ra dors 

po li cials ac tuen, en molts ca sos, en el lí -

mit del que és per mis si ble èti ca ment i, és

més, diria que legalment. Allò de pre -

meditació, traïdoria i nocturnitat, pren en

aquests casos una feridora realitat.

Con vinc amb el Dr. Se gu ra que és la pro -

xi mi tat d’uns Jocs Olím pics el que mou

el su port fi nan cer a la in ves ti ga ció, però

no no més pel con trol del do pat ge, sinó

per una cosa més im por tant com ho és

la in ves ti ga ció en fi sio lo gia de l’es forç

 esportiu i el con trol dels es por tis tes.

 S’avançaria molt en aquest as pec te si els 

la bo ra to ris acre di tats per al con trol an ti -

do pat ge ser vis sin tam bé per a la in ves ti -

ga ció en al tres camps –per a mi, de ma -

jor in terès. Algu na cosa sem blant es va

in ten tar fa anys, abans dels JJOO de

Bar ce lo na, per part del ma teix Dr. Se gu -

ra i per mi ma teix, però el pos si ble con -

ve ni en tre admi nistracions va tor nar-se

ai gua poll.

Em re fe ria tam bé, en el meu pri mer es -

crit, a les exigè ncies de ren di ment i la

pres sió so cial a què es veuen sot me sos

els es por tis tes d’al ta com pe ti ció. No em

can sa ré d’in sis tir que el rit me i la in ten si -

tat amb què se’ls obli ga a com pe tir su po -

sen, per si sols, una cau sa pri me ra i prin -

ci pal de greus tras torns org ànics i psí -

quics. Aquests ca len da ris de com pe ti ció,

fets per co brir la in sa cia ble vo ra ci tat

d’em pre ses mer can tils, de pres su pos tos

ei xe le brats dels clubs o d’ab surds or gulls

na cio nals, són cau sa determinant de

moltes de les irregularitats que embruten

l’esport.

Amb qui na for ça mo ral con dem na rem

algú que veu com a úni ca sor ti da pro fes -

sio nal l’es port, i que per arri bar a triom -

far-hi, tant per sa tis fer el seu ego com per

as se gu rar el seu fu tur, ha de vèncer pres -

sions in su por ta bles i exigè ncies sen se lí -

mits, i que sap, o li ho han dit, que pre -

nent el que si gui pot su pe rar-les? És més,

com con dem na rem algú que, en la ma jo -

ria d’o ca sions, ig no ra quin és el pro duc te

far mac èu tic que li ad mi nis tra qui si gui?

Si guem jus tos, doncs. Hu ma nit zem la

com pe ti ció, do nem més va lor al carà cter

lú dic de l’es port que no pas a l’es pe cu la -

tiu, pre miem i do nem mit jans a aquells

tècnics de tots els àmbits –es por tiu i cien -

tí fic– que en tre nen i as ses so ren els es por -

tis tes, amb un lema d’exigència personal: 

millorar-ne el rendiment, tot protegint-ne

la salut.

Dei xem-nos de dis qui si cions èti ques i de

dra ma tit za cions sen se cau sa i tin guem

cura de la sa lut dels es por tis tes; i es co -

llim el camí d’un es port menys triom fa lis -

ta i més humà.
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Des prés d’ha ver de di cat mol tes pu bli ca -

cions a es tu diar les re la cions en tre les arts

plàsti ques (di buix, pin tu ra i es cul tu ra) i la

poe sia amb l’es port de sitj àvem po der es -

criu re de les afi ni tats d’a quest amb la mú -

si ca. Hi ha mol tís si ma mú si ca po pu lar

des ti na da a l’es port; són un bon exem ple

els him nes dels equips de fut bol de to tes

les ca te go ries, que arreu del món in ter pre -

ten or feons en els es ta dis mul ti tu di na ris

du rant els par tits. La nos tre pre ten sió era

més am bi cio sa, per què pre te níem cer car

com po si cions de mú si ca cul ta ins pi ra des

en si tua cions es por ti ves.

La re cer ca va ini ciar-se ca sual ment a par -

tir d’un ar ti cle pe rio dís tic que apa re gué el

26 de fe brer de 2000. S’in for ma va que en 

un Fes ti val d’Art So nor que se ce le bra ria a

Bar ce lo na, es re tria ho me nat ge a l’enig -

màtic mú sic Erik Sa tie amb una ma ra tó

mu si cal, la qual con sis ti ria en la in ter pre -

ta ció, en viu, de la seva com po si ció  Ve -

xations (Ve xa cions). Aquest mun tat ge i

aques ta or ga nit za ció de cai re es por tiu,

van es ti mu lar el nos tre in terès en l’obra

que s’ha via d’in ter pre tar i en el seu au tor.

Ve xa tions  ha via es tat es cri ta en tre ge ner i 

juny de 1893, es pai de temps que, com es 

veurà més en da vant, fou un pe río de im -

por tant en la vida de Sa tie. És una peça

mi nús cu la de di vuit no tes, que s’ha d’in -

ter pre tar 840 ve ga des suc ces si ves. A

l’intèrpret, se gons una ins truc ció autò gra -

fa que fi gu ra va en la par ti tu ra, se li re co -

ma na va “pre pa rar-se en el més ab so lut

si len ci i en se rio sa im mo bi li tat”. La du ra -

da de la in ter pre ta ció està cal cu la da per a

un temps  d’u nes  di vuit ho res. Ve xa tions

restà des co ne gu da fins que el 1949, un 

vell amic de Sa tie va treu re-la de l’obs cu ri -

tat i la va mos trar al mú sic nor da me ricà

John Cage (1912–1992). Aquest, que era 

un per so nat ge molt in fluen ciat per la fi lo -

so fia Zen, afirmà  que l’o bra afa vo ria  la

me di ta ció i la hip no si. Per a ell, l’ac te de

to car o es col tar Ve xa tions sen ce ra no dei -

xa in di fe rent, i allò que co men ça sent

avor rit aca ba sent in te res sant i es con ver -

teix, en fi na lit zar, en l’ú nic am bient so nor

ac cep ta ble. John Cage es trenà la com po -

si ció de Sa tie l’any 1963 al Poc ket Thea -

tre de Nova York, uti lit zant un equip de

cinc pia nis tes que van to car més de di vuit

ho res. Des lla vors, ha es tat re pre sen ta da

di ver ses ve ga des, in di vi dual ment o, més

fre qüent ment, per grups de pia nis tes, que

molts cops, per no per dre temps, ho feien

al ter na ti va ment en dos pia nos en fron tats.

A Bar ce lo na, van ser set els mú sics que

van ac tuar du rant di vuit ho res, en tre el

28 de fe brer i l’1 de març de 2000. Cu rio -

sa ment, l’any 2001 els alum nes del Con -

servatori Na cio nal de Bue nos Ai res, en

 senyal de pro tes ta per res tric cions pres su -

pos tàries, van in ter pre tar de for ma inin -

terrompuda, du rant una set ma na, la –per

ells– ano me na da Ve xa tions x 8.
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LA NOSTRA PORTADA

L’esport també pot inspirar música (I)

Erik Satie:
Vexations - Gymnopèdies - Sports et Divertissements

§ RAMON BALIUS I JULI

Par ti tu ra de “Ve xa tions”.
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És evi dent que Ve xa tions no està di rec ta -

ment re la cio na da amb l’es port, en ca ra que 

la pre pa ra ció prèvia a l’ac tua ció que se li

de ma na al pia nis ta, re cor da la con cen tra -

ció que rea lit za l’es por tis ta abans de la

com pe ti ció, i pot ser es col tar-la du rant un

cert temps des prés de l’es forç, fora un ex -

traor di na ri  mit ja de re la xa ció. Per no sal -

tres ha es tat im por tan tís sim el des co bri -

ment d’a ques ta ma ra tó mu si cal, per què

ens ha permès apro fun dir en el co nei xe -

ment d’Erik Sa tie i la seva obra, la qual

pos seeix con no ta cions cla ra ment espor -

tives.

Alfred Eric Les lie Sa tie, va néi xer a Hon -

fleur (Nor man dia) el 17 de maig de 1866.

Fill de mare es co ce sa i pare francès, va

créi xer en el si d’u na fa mí lia sen si ble a la

mú si ca: el seu pare era edi tor mu si cal, mo -

dest pia nis ta i com po si tor. Era el pri mer fill 

de qua tre ger mans, dos dels quals va ren

mo rir molt jo ves. En tras pas sar la mare, el

1872, el va ren re co lli rir els avis a Hon -

fleur, on va rea lit zar es tu dis d’or gue amb

un seu on cle. Per aques tes da tes va co -

men çar a es criu re el seu nom amb “k”,

pot ser pen sant en uns avant pas sats ví -

kings. Entre 1879 i 1886 es va tras lla dar a 

Pa rís, on es va reu nir amb el seu pare i va

as sis tir al Con ser va to ri. Va re bre clas ses

d’or gue, har mo nia i pia no, però va ser ex -

pul sat d’a ques ta ins ti tu ció per incompetèn -

cia i ab sen tis me. Va re si dir a Mont mar tre i

va se guir la vida bohè mia de molts dels ar -

tis tes ha bi tants del ba rri. Mu si cal ment es

va in te res sar per l’Edat Mit ja na, co mençà a 

com pon dre al gu nes sim ples i es ti lit za des

pe ces com Oji ves (Ogi ves) (1886), que no

van ob te nir el re co nei xe ment del gran pú -

blic. Men tres tant es guan ya va la vida ac -

tuant com a pia nis ta acom pan yant en el

Ca ba ret del Chat Noir i en l’Au ber ge du

Clou, on va con èi xer Clau de De bussy, que

el va de fi nir com “un mú sic me die val i

dolç, ex tra viat dins d’a quest se gle”.

En el mo ment en què la mú si ca fran ce sa

s’o rien ta va en di rec ció al wag ne ris me, con -

si de rat com la mú si ca de l’a ve nir, Sa tie es

de cla ra in te res sat per la mú si ca dels orí -

gens, i es de di ca a in ten tar re cons truir har -

mo nies gre gues. Cal re cor dar que a l’Anti ga 

Grècia exis tia un im por tant lli gam en tre la

mú si ca, la poe sia, els jocs es por tius, el ball 

i els ri tuals re li gio sos. Així nei xen, el 1888, 

les Tres Gymnopè dies, pos si ble ment ins pi -

ra des en les fi gu res d’un vas grec, les quals 

po den con si de rar-se ve ri ta bles ma ni fes ta -

cions lú di ques d’ex pres sió cor po ral. Són

tres com po si cions de cur ta du ra da, de no

més de dos mi nuts cada una, que sens

dub te, són les més co ne gu des d’Erik Sa tie.

Evo quen les dan ses i els jocs dels jo ves

dan sai res nus que ani ma ven els ce ri mo -

nials de l’an ti gui tat clàssi ca. Les Gymnopè -

dies sus ci ta ren l’ad mi ra ció de Mau ri ce Ra -

vel i Clau de De bussy i aquest va arran jar la  

pri me ra i la ter ce ra, fet que va con tri buir a

la ce le bri tat de les obres. Aquest gest ami -

ga ble va pro vo car que, fal sa ment, es con si -

de rés Sa tie pre cur sor i ins pi ra dor dels dos

es men tats com po si tors. Són tam bé d’a -

quells anys les Sis Gnos sien nes (1889-

1893), ins pi ra des en les ex ca va cions dels

grans pa laus de Knos sos en l’i lla de Cre ta.

En aque lla èpo ca a l’au tor de les Gymnopè -

dies i les Gnos sien nes se’l co nei xia amb

l’a pel·la tiu d’el mú sic grec.

En el Chat Noir, Erik Sa tie va con èi xer els

pin tors ca ta lans Mi quel Utri llo, Ra mon

Ca sas, San tia go Ru si ñol; al pia nis ta, tam -

bé ca talà, Ri card Vi ñes i a Su san ne Va la -

don. Aques ta, que era la mo del pre fe ri da

de Pie rre Pu bis de Cha van nes –el pin tor

del mo ment a Pa rís– de De gas, de Re noir i 

de Tou lo se-Lau trec, va des per tar un vio -

lent ena mo ra ment a Sa tie, que quan es va

aca bar, va afec tar greu ment l’es ta bi li tat

psí qui ca del mú sic. Aques ta re la ció amb

el grup dels ca ta lans es re flec teix molt bé

en el re lat que Ru si ñol va pu bli car a La

Van guar dia de 1891 en una de les se ves

Car tas Ilus tra das (per Ca sas) des de el

Mo li no. Ru si ñol des criu la fes ta de cap

d’any de 1890, ce le bra da en el pe tit apar -

ta ment que com par tia amb Ca sas i Utri llo

en el Mou lin de la Ga let te i de di ca uns

parà grafs a Eric Sa tie, ex pli cant-nos el seu 

as pec te i el seu ta rannà mu si cal. Ru si ñol

es criu que “la ter ce ra ca di ra va es tar ocu -

pa da a l’as salt per l’a mic Sadi, ba te jat en 

pa ri sien en ca ra que por ti nom de moro, el 

qual nom so narà amb el temps, si la for -

tu na no li juga una par ti da se rra na en el

curs de la seva ca rre ra ar tís ti ca. És

aques ta la de mú sic com po si tor amb in -

di cis de poe ta. Els seus es for ços ten dei -

xen a rea lit zar amb la mú si ca allò que

Pu vis de Cha van nes ha re solt amb la pin -

tu ra: sim pli fi car el seu art per por tar-lo a

l’úl ti ma ex pres sió de sen zi lle sa i par que -

dat; [...] Aques ta tàcti ca ar tís ti ca, se gons 

sem bla, té molt d’o rien tal, i el nos tre

amic ba te ja la seva mú si ca amb el tí tol

d’har mo nia gre ga. No soc ca paç de sa ber

(què he de sa ber!) fins quin punt pot re -

sul tar hel·lènic el som ni d’un ar tis ta; en -

ca ra que sí puc as se gu rar que, men tres -

tant, por ta ja els ca bells que li cauen fins 
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Sa tie (di bu ix de Ra mon Ca sas).

Sa tie (Oli de Su san ne Va la don).



les llus tro ses es que nes; que gas ta ulle res 

de bona clas se que in di quen la mala qua -

li tat de la seva vis ta, en ca ra que no de la

seva mi ra da; que usa ba rret de copa

d’am ples ales que es fim bra en el seu

cap, com ten dal en dia de vent, i que no

té cura de la res ta del ves tit per dis trac -

cions de la seva ca rre ra. Ocu pa da, doncs, 

la ter ce ra  ca di ra pel nos tre mú sic grec,

van res tar dem peus els que va ren arri bar

des prés”. La in te gra ció d’Erik Sa tie amb

el grup, sem bla de mos trar-se en el fet que

Ru si ñol, Ca sas i fins i tot la Va la don, que

era una ex cel·lent pin to ra, van rea lit zar-li 

di fe rents re trats.

Cap al 1891 Sa tie pre sen ta una evo lu ció

es pi ri tual pro fun da ment mís ti ca, que el

por ta a ad he rir-se al mo vi ment re li giós  i

ocul tis ta del Tem ple de la Rose-Croix,

del qual es con ver teix en el com po si tor

ofi cial. Es un pe río de enigm àtic, que

coin ci deix amb la rup tu ra sen ti men tal

amb Su san ne Va la don. Tot això, va in -

fluen ciar-lo a es criu re di fe rents obres de -

di ca des a l’es men ta da sec ta, com Pre lu -

di por la por ta he roi ca du cel (Pre lu di per

a la por ta he roi ca del cel), So na ries de la

Rose-Croix (Re pics de la Rose-Croix) i La

mes se des Pauv res (La Missa dels Po -

bres). Tam bé du rant aquests dies di fí cils

va com pon dre Ve xa tions, se gons es diu

per irri tar la clas se alta o sim ple ment per

ex pe ri men tar so bre l’a vo rri ment. Més

tard va aban do nar la Rose-Croix i va fun -

dar l’a no me na da Égli se  me tro po li tai ne

d’art de Jésus con ducteur (Esglé sia me -

tro po li ta na de l’Art de Je sús con duc tor),

de la qual se ria l’ú nic adep te i l’ú nic re -

dac tor del but lle tí pa rro quial.

El 1898 dei xa Pa rís i s’es ta bleix en un mo -

dest ha bi tat ge (ano me nat No tre Dame de

Bas ses) si tuat a Arcueil, sub ur bi de la ca pi -

tal de Fran ça, on viurà fins a la seva mort.

Als 39 anys, el 1905,  can sat de les crí ti -

ques que l’a cu sa ven d’a fec cio nat i per se -

guir els con sells de De bussy, s’ins criu a la

Scho la Can to rum per es tu diar com po si ció i 

con tra punt amb Vi cent D’Indy i Albert

Rous sel. Aques ta for ma ció mu si cal co ro -

na da pel seu pri mer i únic di plo ma, li va

per me tre abor dar gène res mu si cals més

ela bo rats com la mú si ca or ques tral i la mú -

si ca d’es ce na i va co men çar a ser in ter pre -

tat per pia nis tes com Mau ri ce Ra vel i Ri -

card Viñes.

Entre 1909 i 1914, en tra en un pe río de

que per a al guns ha es tat qua li fi cat d’hu -

mo rís tic, du rant el qual s’a cos ta de ci di -

da ment al Da dais me. S’hi tro ben tí tols

en gin yo sos com: Trois mor ceaux en

 forme de Poi re (Tres frag ments en for ma

de Pera), Des crip tions Au to ma ti ques

 (Des crip cions Au tomà ti ques), Embryons 

Des sé chés (Embrions Des se cats) i molt

 es pecialment Sports et Di ver tis se ments

 (Es ports i Di ver ti mens). Aques ta úl ti ma

peça ha es tat con si de ra da per molts l’o -

bra mes tra d’Erik Sa tie.

A les pri me ries de 1914, Lu cien Vo gel edi -

tor de la Ga zet te du bon son, un ma ga zin

molt po pu lar ales ho res, ne ces si ta va un

com po si tor que po gués es criu re 21 frag -

ments mu si cals per acom pan yar 21 pe ti -

tes il·lus tra cions d’es ports i ac ti vi tats so -

cials, ori gi nals del pin tor Char les Mar tin.

D’en tra da va par lar amb Stra vinsky, però

l’a petè ncia fi nan ce ra d’a quest va re sul tar

tan im por tant que l’e di tor va adre çar-se a

Erik Sa tie, amb una ofer ta molt re bai xa da. 

Ara bé, Sa tie que era hi per mo ral i ra di cal

va en co le rir-se per què va con si de rar que

el sa la ri pro po sat  era en ca ra mas sa alt

(!!) i va creu re que ha via es tat in sul tat.

Des prés de re bai xar una al tra ve ga da el

preu, Vo gel, fi nal ment, va tro bar un com -

po si tor. Així nas qué Sports et Di ver tis se -

ments.

Equi pat amb el di bui xos de Char les Mar -

tin, Sa tie va co men çar a tre ba llar pel mes 

de març de 1914. Du rant aquest pe río de, 

pas sa va la ma jor part del temps en un pe -

tit cafè ano me nat Tu lart, on res ta va tot el

dia as se gut a la seva tau la, fu mant i xer -

rant amb els amics. Cu rio sa ment, in di fe -

rent a aques tes ac ti vi tats d’es bar jo, va

tre ba llar du ra ment i els frag ments mu si -

cals van es tar aca bats a fi nal de maig.

Des gra cia da ment, a cau sa de la Pri me ra

Gue rra Mun dial i a d’al tres en tre bancs, la 

pu bli ca ció de Sports et Di ver tis se ments

es va re tar dar onze anys. En 1925, les

Pu bli ca cions Lu cien Vo gel de Pa rís

van edi tar els pri mers 900 exem plars de

l’o bra.

Sports et Di ver tis se ments és un con junt de 

21 mi nia tu res mu si cals, de poc més d’un

mi nut de du ra da cada una, que van acom -

pan ya des de les co rres po nents il·lus tra -

cions. Las par ti tu res per a “pia no for te” pre -

sen ten dues par ti cu la ri tats: con te nir

 paraules i fra ses autò gra fes en el seu in te -

rior i mos trar di rec ta ment un ve ri ta ble fi gu -

ra ti vis me (per exem ple, po den ob ser var-se

ar pe gis as cen dents i des cen dents per des -

criu re el mo vi ment del mar –com mos tra la

par ti tu ra de la nos tra por ta da- o fu ses as -

cen dents si mu lant els focs ar ti fi cials). Els

tex tos in tro duïts en les par ti tu res són in di -

ca cions i co men ta ris,  que molts cops són

ab surds i in con gruents  i que po den re lli -

gar-se, tot creant-se ales ho res un pe tit

poe ma o una cur ta his to ria. Sa tie in sis teix

que aquests tex tos mai no se ran in ter pre -

tats per ac tors da vant d’un pú blic.

L’o bra s’i ni cia amb una co ral que l’au tor

qua li fi ca com in nap pé tis sant (ina pe tent) 

i es con ti nua amb vint frag ments mu si -

cals, dels quals vuit es tan de di cats a l’es -

port: la caça, la pes ca, la vela, el bany de

mar, el golf, les cur ses de ca valls, el tri -

neu i el tennis; i dot ze a si tua cions con si -

de ra des di ver ti ments: el gron xa dor, la

comè dia ita lia na, el des per tar de la nú -

via, la ga lli na cega, el car na val, el pop,

les qua tre can to na des, el “píc nic”, el to -

bo gan aquà tic, el tan go, el flirt, i els focs

ar ti fi cials. Creiem que la re pro duc ció del

pre fa ci i dels co men ta ris des ti nats al di fe -

rents es ports, ens aju da ran a con èi xer

mi llor Erik Sa tie i el seu es trany, su rrea -

lis ta i excèntric món.
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Au to ca ri ca tu ra.



art i esport

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (80-87)

83

Por ta da de 

“Sports et 

Di ver tis se ments”.

Pre fa ci i par ti tu ra de la “Co ral Ina pe ten t”.

§ CHORAL INAPPETISSANT - 0.53
(gra ve)

Hypo cri te men
Ré bar ba tif et harg neuxt
(15 mai 1914 le ma tin à jeun)

§ CORAL INAPETENT –0.53
(greu)

Hipò cri ta ment
Adust i Esquerp
(15 maig 1914 al matí en dejú)

PREFACI

Aques ta pu bli ca ció esta cons ti tuï da per dos ele -

ments ar tís tics: di buix i mú si ca.

La part di buix esta fi gu ra da per tra ços –tra ços 

d’es pe rit–; la part mu si cal esta re pre sen ta da

per punts –punts ne gres–. Les dues parts reu -

ni des –en un sol vo lum– for men un tot: un

àlbum.

Jo acon se llo fu lle jar, aquest lli bre, de ma ne ra

ama ble i som rient; per què és una obra de fan ta sia. 

No cal veu re-hi una al tra cosa.

Per als  “Aper ga mi nats” i els “Estú pids”, he es crit

una co ral se rio sa i de cent.

Aques ta co ral és una esp ècie de preàm bul amarg,

una for ma d’in tro duc ció aus te ra i im por tant.

Hi he po sat tot allò que co nec so bre l’a vo rri -

ment.

De di co aques ta co ral a aquells que no m’es ti men.

Em re ti ro.

Erik SATIE



apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (80-87)

art i esport

84

§ LA CHASSE – 0.47
(vif )

Enten dez-vous ce la pin qui chan te?
Que lle voix!
Le ros sig nol est dans son te rrier
Le hi bou allai te ses en fants.
Le mar cas sin va se ma rier.
Moi, j’a bats des noix à coups de fu sil
( 7 av ril de 1914)

§ LA PECHE
(cal me)

Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re.
Ve nue d’un pois son, d’un au tre, de deux au tres.
“Qu’y a-t-il?”
“C’est un pêcheur, pauv re pêcheur.” 
“Mer ci.”
Cha cun re tour ne chez soi; même le pêcheur.
Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re
(14 de mars 1914)

§ LE YACHTING (Le yacht dan se) – 1.29
(mo de ré)

Le vent souffle com me un pho que. Quel temps !
Il a l’air d’un pe tit fou. La mer est dé mon tée
Pour vu qu ’e lle ne bri se pas sur un ro cher
Per son ne ne peut la re mon ter.
“Je ne veux pas res ter ici,”dit la jo lie pas sa gé re
“Ce n’est pas un en droit amu sant. J’ai me mieux
au tre cho se. Allez me cher cher une voi tu re.”!

( 22 mars 1914)

§ LE BAIN DE MER – 0.57
(mou ve men té)

–La mer es lar ge, Ma da me.
–En tot cas, elle es as sez pro fon de
–Ne vous as se yez, pas dans le fond c’est très hu mi de.
–Voi ci de bon nes viei lles va gues.
–Vous êtes tou te moui llée!
–Oui, Mon sieur
–Elles sont plei nes d’eau.

(11 av ril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal té)

Le co lo nel est vêtu de “Scotch Tweed” d’un vert vio lent.
Il sera vic to rie
Son “caddie” le suit por tant les “bags”.
Les nua ges sont éton nés
Le voi ci qui as su re le coup
Les “ho les” sont tout trem blants
Le co lo nel est là!
Son “club” vole en éclats !
(20 mai 1914)

§ LA CAÇA – 0.47 
(viu) 

Sen tiu aquest co nill que can ta?
Quina veu! 
El ros sin yol és al seu niu.
El mus sol alle ta els seus fills.
El sen glar va a ca sar-se.
Jo, mato nous a trets.
(7 abril de 1914)

§ LA PESCA
(cal ma)

Mur mu ris de l’ai gua dins un llit de riu.
Arri ba da d’un peix, d’un al tre, de dos al tres.
“Qui hi ha?”
“És un pes ca dor, un po bre pes ca dor”. 
“Gràcies”.
Ca das cú tor na a casa seva; tam bé el pes ca dor
Mur mu ris de l’ai gua dins un llit de riu.
(14 mar ç 1914)

§ LA VELA (El iot dansa) - 1.29
(mo de ra t)

El vent bufa com una foca. Quim temps!
Sem bla un pe tit boig. La mar està em bra vi da.
Tant de bo que no es tren qui so bre un pen yal!
Nin gú la pot re mun tar.
“Jo no vull que dar-me aquí”, diu la bo ni ca passatgera. 
“Aquest no és un lloc di ver tit. M’es ti mo més
una al tra cosa. Aneu a bus car-me un au tomò bil!”

(22 mar ç 1914) 

§ EL BANY DE MAR – 0.57
(agi ta t)

–La mar és ampla, Se nyo ra.
–En tot cas, és for ça pro fun da.
–No segueu en el fons, és molt humit. 
–Heus aquí unes bo nes ona des envellides.
–Esteu to tal ment mullada!
–Sí, Se nyor.  
–Estan ple nes d’aigua.

(11 abril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal ta t)

El co ro nel va ves tit amb “tei xit es cocès” d’un verd violent.
Ell serà victoriós.
El seu “caddie” el se gueix por tant els “pals”.
Els nú vols es tan sor pre sos.
Aquí el te nim as se gu rant el cop:
Tots els “fo rats” es tan tre mo lo sos.
El co ro nel és allà!
El seu “club” es fa mi ques.
(20 maig 1914)
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Par ti tu ra i di bu ix de la Caça

Par ti tu ra i di bu ix del Golf

Par ti tu ra i di bu ix de la Vela
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§ LES   COURSES – 0.48
(un peu vif)

Achat du pro gram me. La fou le

Vingt et vingt. Aux ru bans

Dé part

Ceux qui se dé ro bent

Les per dants

(nez poin tus et orei lles tom ban tes)  

(26 mars 1914)

§ LE TRAINEAU – 0.49

(cou rez)

Quel froid ! Mes da mes, la nez dans

les fou rru res. Le trai neau file.

Le pay sa ge a très froid et ne sait où se met tre

(2 mai 1914)

§ EL TENNIS – 0.58

(avec cé ré mo nie)

Play ? Yes?

Le bon ser veur

Com me il a de be lles jam bes.

Il a un beau nez

Ser vi ce cou pé. Game !

(21 av ril 1914)

§ LES CURSES – 0.48
(una mica viu) 

Com pra del pro gra ma. La gentada.

Vint i vint. A les cintes

Sortida.

Aquells que s’escapen.

Els perdedors

(nas pun xe gut i ore lles caigudes).

(26 mar ç 1914)

§ EL TRINEU – 0.49

(co rreu)

Quin fred! Sen yo res, el nas dins

les pells. El tri neu surt dis pa rat.

El pai sat ge té molt de fred i no sap on fi car-se.

(2 maig 1914) 

§ EL TENNIS – 0.58

(amb cerimònia)

Joc? Si?

El bon servidor.

Hi ha ca mes boniques

Hi ha un nas bell

Ser vei ta llat. Joc!

(21 abril 1914)

Par ti tu ra i di bu ix del Tennis



Du rant i des prés de la Gran Gue rra, Erik

Sa tie es mou en els am bients cu bis tes i és

amic de per so nat ges com Jean Coc teau,

Pa blo Pi cas so, Igor Stra vinsky i Ser ge

Diag hi lev. di rec tor de la com pan yia dels

Ba llets Rus sos. Aquest, en mig  de la sor -

pre sa ge ne ral, li en ca rre ga, el 1917, la

mú si ca per al ba llet Pa ra de, so bre un tema

de Coc teau, co reo gra fia de Leó ni de Mas si -

ne, amb de co rats i ves tua ri de Pi cas so.

Amb Pa ra de, Diag hi lev pre te nia can viar

l’est èti ca de la dan sa i inau gu rar l’o rien ta -

ció mo der nis ta dels ba llets rus sos. L’es tre -

na va de sen ca de nar un escàndol me mo ra -

ble, per què, sent un es pec ta cle lleu ger i

atre vit, va mo les tar gran part del pú blic,

atès que sem bla va una pro vo ca ció en un

mo ment en què la gue rra s’e ter nit za va de

ma ne ra de ses pe rant. Mal grat això, pot ser

va ser vir per aug men tar l’in terès i la ins pi -

ra ció dels ar tis tes a l’en torn de la com pan -

yia de Diag hi lev. En aquests anys, Sa tie

era con si de rat mes tre i men tor d’un grup

d’in no va dors mu si cals co ne gut com Les

Six (els Sis), for mat per Arthur Ho neg ger,

Fran cis Pou lenc, Da rius Mil haud, Louis

Du rey, Geor ge Au ric i Ger mai ne Tai lle fe rre, 

als quals va con èi xer a tra vés de Coc teau.

Les Six, tam bé co ne guts al guns d’ells com

els “es por tis tes de la mú si ca”, que du rant

un temps es van di ver tir amb el can dor de

Sa tie i el por ta ven en triomf, des prés l’ex -

co mu ni ca ren cruel ment. Ales ho res Erik

s’en voltà de dei xe bles més jo ves i es va for -

mar el quar tet, ba te jat com l’Esco la

d’Arcueil, com post per Ro ger Dé sor miè re,

Ma xi me Ja cob, Hen ri Cli quet-Ple yel i Hen ri 

Sau quet, grup que la vida va dis per sar

ràpi da ment amb sorts  diferents. Sa tie, de

ma ne ra rei te ra ti va, els re co ma na va es sen -

cial ment: “Ca mi neu sols. Feu el con tra ri

del que jo faig. No es col teu nin gú.”

Un al tre as pec te in te res sant, per ins òlit, de 

l’o bra de Erik Sa tie, el cons ti tueix l’a no me -

na da Mu si que d’Ameu ble ment (Mú si ca

Mo bi lia ri), la qual tin dria el pa per de la

nos tra mú si ca am bien tal o del fil mu si cal.

És una mú si ca sen se pro ta go nis me “vo lem

llen çar –deia–  una mú si ca com pos ta per

sa tis fer les ne ces si tats útils. L’art no hi te

res a veu re. La Mu si que d’Ameu ble ment

crea vi bra ció i no té al tra fi na li tat, té la

ma tei xa fun ció que la llum, la ca lor i el

be nes tar en to tes les se ves for mes. No en -

tri en cap casa on no s’u ti lit zi la Mu si que

d’Ameu ble ment”. Pro ba ble ment l’úl tim

tre ball d’Enrik Sa tie va ser el ba llet Relâ -

che (Des cans), com post en 1924 so bre un

ar gu ment de Fran cis Pi ca bia, amb un in -

ter me di ci ne ma togr àfic de René Clair i una

co reo gra fia de Jean Bor lin per als Ba llets

Suecs de Rolph de Maré.

L’excèntric Erik Sa tie, que a la seva ha bi -

ta ció hi te nia dos pia nos, l’un so bre l’al -

tre, amb els pe dals in ter co nnec tats; que

te nia 100 pa rai gües i 12 ves tits de ve llut

gris; que por ta va sem pre mit jons blancs;

que quan reia de ma na va per dó; que no -

més men ja va ali ments blancs (ous, su -

cre, os sos tri tu rats, llet, co cos...); que

bu llia el vi i el be via fred i que fu ma va per

pres crip ció fa cul ta ti va (“per què si no ho

fes, ho fa rien els al tres”), va mo rir a Pa -

ris el pri mer de ju liol de l’any 1925 a

con se qüèn cia d’u na ci rro si hepà ti ca, en

un es tat d’a van ça da pros tra ció i indi -

gència, mal grat te nir una gran po pu la ri -

tat i pos seir  una per so na li tat fa ce cio sa i

mitò mana.

art i esport
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Pro jec te per a un bust de M. Erik Sa tie (pin tat
per ell ma teix), amb un pen sa ment: “He vin gut
al món molt jove en un temps molt vell.”

º

Sa tie

(Di bu ix de Pa blo Pi cas so).

º

Sa tie

(Di bu ix de Jean Coc teau).

¼

Sa tie

(Fo to gra fia de Man Ray).



OPINIÓ

Pro ble mes i pro blemà ti ques en el camp
dis ci pli na ri de l’Educació Fí si ca  

§ ÓSCAR MINKÉVICH 

Pro fes sor d’Edu ca ció Fí si ca. Filò sof.

Màster en Me to do lo gia de la Re cer ca Cien tí fi ca.

Do cent de Mes trat ge en Cièn cies de l’Acti vi tat i l’Esport (Uni ver si tat CAECE). 

Do cent de la Lli cen cia tu ra en Acti vi tat Fí si ca i Esport Fa cul tat Re gio nal San Fran cis co-UTN.

Cap del De par ta ment de Re cer ca (Insti tut d’Edu ca ció Fí si ca Fe de ri co W. Dic kens).

Coor di na dor de Mòduls –Se mi na ris de Re cer ca– Insti tut Dr. Dal ma cio Vé lez Sárs field 

Re su m

La re la ció i dis tin ció teò ri ques en tre pro -

ble mes i pro blemà ti ques –així com la

cons ti tu ció so ciohist òri ca d’a ques tes

úl ti mes–, l’àmbit in he rent al camp de

pro ble mes i les pro blemà ti ques, igual

com el co nei xe ment d’al guns pro ble -

mes, són una tas ca inex cu sa ble en la

con for ma ció de qual se vol camp dis ci -

pli na ri en ge ne ral, i de l’Edu ca ció Fí si ca

en par ti cu lar, per po der brin dar una res -

pos ta per ti nent al trac ta ment con tex -

tua lit zat d’a quells. I si els pro ble mes

que s’han d’a bor dar no són en ca rats

com a pro blemà ti ques, és al ta ment fac -

ti ble que això afec ti no so la ment el pro -

grés in tra dis ci pli na ri, en de tri ment de la 

so li de sa en la seva fo na men ta ció i jus ti -

fi ca ció, sinó que fun cio na ran la ma jo ria

de les ve ga des com a ba rre res a la for -

ma ció dels fu turs for ma dors per in te grar 

re fle xi va ment els di fe rents con tin guts

en la cons truc ció del sa ber i el co nei xe -

ment dis ci pli na ri d’a ques ta. 

Del pro ble ma
a la pro blemà ti ca 

Un pro ble ma se’ns pre sen ta de ve ga des

com una ba rre ra que hem d’es qui var,

com una preo cu pa ció la tent que en ca ra

no té so lu ció. Altres, com un de sa fia -

ment, una cosa que s’en tra ves sa en el

nos tre camí i que ens “sol·li ci ta” que li

do nem una res pos ta. Aques ta pot con -

sis tir des d’en fron tar-lo per tal d’a cla -

rir-lo, o abor dar-lo i do nar-hi so lu ció

–com so vint de sit gem que suc ceei xi–,

eli mi nar-lo o –fi nal ment– dei xar-lo per a

una mi llor oca sió, per què ava luem que

no comp tem amb els mit jans ne ces sa ris

per re sol dre’l o do nar-hi qual se vol al tra

sor ti da pos si ble. 

Dià ria ment, cada un de no sal tres, com a

sub jec tes hist òri ca ment con di cio nats i

sub jec tats a di fe rents pràcti ques so cials, 

en fron tem, des de la nos tra pers pec ti va,

pro ble mes dis sem blants, tant si ens tro -

bem sols com en com pan yia d’al tres

sub jec tes pro veïts –al ho ra– amb al tres

pers pec ti ves. Però, qual se vol que en si -

gui el cas, els pro ble mes es men tats te -

nen una pe cu lia ri tat: com par tei xen un

sòl o sub strat comú, pre pon de rant ment

im pre cís, si són abor dats des d’u na òpti -

ca alie na a tot trac ta ment dis ci pli na ri,

in de pen dent de tot con tac te amb àrees

de sa bers i/o co nei xe ments es pe cí fics.

Po dríem dir que són pro ble mes, i prou.

Ara, si l’òpti ca és la de si tuar-nos com a

sub jec tes de l’e pis te me –és a dir, com

a sub jec tes per tan yents a un camp dis ci -

pli na ri so ciohist òric de ter mi nat on sos te -

nim la creen ça d’al gu nes qües tions que

va len tam bé per a tot al tre sub jec te al

qual li si guin ac ces si bles les ma tei xes

raons que ens són ac ces si bles i no unes

al tres (L. Vi llo ro, 1996)– i con si de rem el 

pro ble ma o els pro ble mes no en for ma

aï lla da, sinó din tre d’u na co mu ni tat de

l’e pis te me tam bé so ciohist òri ca ment de -

ter mi na da en la qual en la te ma tit za ció

d’a ques tes qües tions es com par tei xen

un se guit de nor mes i co dis en pro de fer

avan çar pro ble mes a la llum d’a bor -

dar-los amb sa bers i co nei xe ments vi -

gents i ‘e po cal ment’ ac cep tats, els pro -

ble mes es men tats pas sen a te nir un sòl o 

sub strat comú qua li ta ti va ment di fe rent.

És en aquest ti pus de sub strat quan el

seu trac ta ment re que reix que si gui con -

si de rat des d’un al tre lloc. Esta ríem

 portant a ter me un pro ce di ment més cir -

cums crit, més de li mi tat, pre cís i “pur -

gat”. Esta ríem cons truint i cons ti tuint

una pro blemà ti ca. 

Ara bé, què ha suc ceït, per què dei xem

de par lar de pro ble ma i pas sem a par lar
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de pro blemà ti ca? Què és el que fa que

un pro ble ma trac tat així es con ver tei xi en 

pro blemà ti ca? 

Si un pro ble ma o una sèrie de pro ble mes 

co men cen a te nir lloc a par tir de de ter -

mi na des te ma tit za cions in he rents al pro -

pi camp dis ci pli na ri, i els sub jec tes de

l’e pis te me que l’in te gren con sen ten que

aquest o aquests els in cum bei xen i

que –a més a més– es ta rien en con di -

cions de do nar al gu na res pos ta amb de -

sen vo lu pa ments teò rics, pre mis ses i mo -

dels di ver sos, els pro ble mes es men tats

pas sa rien a és ser trac tats com a pro -

blemà ti ques en aquest camp. 

Les pro blemà ti ques no te nen lloc en

una ga ri ta ex tra terr àqüia sinó dins d’un

con text so cial hist òri ca ment do nat. O

per dir-ho amb pa rau les d’Eins tein, la

cièn cia, con si de ra da com a con junt

aca bat de co nei xe ments, és la crea ció

hu ma na més im per so nal; però con si de -

ra da com a pro jec te que es rea lit za pro -

gres si va ment, és tan sub jec ti va i està

tan con di cio na da psi colò gi ca ment com

qual se vol al tra em pre sa hu ma na. És per

això que quan a les dis ci pli nes s’a tor ga

més ca bu da a al gu nes pro blemà ti ques

en de tri ment d’al tres, això no ha de por -

tar-nos a pen sar que tot és pro duc te de

l’at zar, sinó te nir pre sent que en tot

con text so cial, en la me su ra que hi ha

co nei xe ments i sa bers en joc, s’es ta blei -

xen cons cient ment o in cons cient ment,

im plí ci ta ment o ex plí ci ta ment, hàbits

per acos tu mar i dis ci pli nes per dis ci pli -

nar els sub jec tes. 

Les pro blemà ti ques tin dran la seva raó

de ser en qües tions lli ga des a allò que

és humà si són cons truï des com a en fo -

ca ments, pers pec ti ves teò ri ques o

marcs teò rics amb sen tit cri ti co re fle xiu,

que s’a dop ten per exa mi nar un pro ble -

ma i ela bo rar la o les res pos tes per ti -

nents a aquest, din tre d’un camp dis ci -

pli na ri es pe cí fic i hist òri ca ment do nat.

Cons ti tuei xen el pont d’u nió on s’ar ti cu -

len els dos pri mers ac tes de la seva

cons ti tu ció com a tal: la rup tu ra i l’es -

truc tu ra ció, uns ac tes que es pre sen ten

(junt amb la com pro va ció) com una je -

rar quia epis te molò gi ca (P. Bour dieu et

al., 1999). Aquí ens atu ra rem a con si -

de rar les dues pri me res.

La rup tu ra, amb tot allò que es tro ba

con ta mi nat in ne cess ària ment per pre no -

cions, ideo lo gies o pre ju di cis que di fi cul -

ten el trac ta ment clar i pre cís del pro ble -

ma o dels pro ble mes, tot im pe dint de

veu re les se ves re la cions o les se ves di -

ferè ncies amb al tres. Els au tors es men -

tats sos te nen –a més a més– que por ten

a ter me una vi gilà ncia epis te molò gi ca,

atès que aques ta s’im po sa par ti cu lar -

ment en el te rreny de les cièn cies hu ma -

nes, on la se pa ra ció en tre l’o pi nió i el

dis curs cien tí fic és més im pre ci sa que en 

al tres ca sos. La rup tu ra de les pre no -

cions, que és la con di ció de l’es truc tu ra -

ció de l’ob jec te cien tí fic, no pot ser com -

pler ta sinó en la cièn cia i per la cièn cia

de l’ob jec te, que és in se pa ra ble ment la

cièn cia de les pre no cions, con tra les

quals la cièn cia cons trueix el seu ob jec te 

(P. Bour dieu, 2000). 

Aques ta rup tu ra fun cio na com a con di -

ció prèvia ne cess ària per a la fase d’es -

truc tu ra ció, la qual és bàsi ca ment una

àrdua tas ca de con fron ta ció i de li mi ta ció 

teò ri ques del pro ble ma o dels pro ble mes 

trac tats. Que de gu da ment cons truï da

su po sa –com hem dit– l’adopció d’un

marc re fe ren cial amb sen tit cri ti co re fle -

xiu que per metrà de veu re i de com pren -

dre com es re so len les di fe rents qües -

tions lli ga des al pro ble ma con vo cant. I la 

vi sió, com pren sió i in ter pre ta ció lú ci des

d’aquestes qües tions són di rec ta ment

pro por cio nals a la fo na men ta ció teò ri ca

so bre la qual va ser es truc tu ra da aques ta 

pro blemà ti ca. Po sem per cas: de res no

ens ser vi ria pre fe rir el ter me ‘mo tri ci tat’

a ‘mo vi ment’ –dins del trac ta ment semà -

ntic de la pro blemà ti ca de la mo tri ci tat

hu ma na en Edu ca ció Fí si ca– si la fo na -

men ta ció teò ri ca no per met de sos te nir

amb cla re dat i pre ci sió els ar gu ments

do nats so bre el per què d’aquesta pre -

ferè ncia. 

Din tre del camp dis ci pli na ri de l’Edu ca -

ció Fí si ca, la fo na men ta ció de les pro -

blemà ti ques és una bona ma ne ra de ges -

tar raons per veu re com es va es ta blint la 

va li de sa en la cons truc ció in tra dis ci -

plinà ria. Enca ra que aques ta fei na no és

su fi cient pel ti pus de pràcti ca so cial que

l’Edu ca ció Fí si ca com por ta din tre del

con text edu ca tiu, tan ma teix aque lla és

pri me ra din tre d’un or dre dis ci pli na ri no

dis so ciat. Com sos te nia Hos pers en re la -

ció a la for ma en què hem de pro ce dir en

el pla ètic, pot ser si gui més im por tant

ac tuar de for ma jus ta que no pas des co -

brir allò que és just. Però allò se gon és,

com a mí nim, un mitjà ne ces sa ri per a

allò pri mer. No po dem ac tuar en con cor -

dan ça amb el co nei xe ment, si no és que

tin guem pri mer el co nei xe ment (J. Hos -

pers, 1986). 

Cons truir i cons ti tuir pro blemà ti ques no

és un pro ce di ment herm ètic, tan cat,

conclòs. Que un pro ble ma si gui acla rit i

pre ci sat com a pro blemà ti ca no ens ha

de por tar a creu re que està tot dit al vol -

tant d’a quest. En la te ma tit za ció de

qües tions lli ga des a allò que és humà

pre do mi na el pla d’allò que és in de ter mi -

nat, del pot ser. 

I a l’Edu ca ció Fí si ca –val a dir-ho– ens

tro bem din tre d’u na pràcti ca so cial que

ha d’a nar lli ga da de for ma com pro me sa

amb la cosa hu ma na –i com a tal– sub -

jec ta a can vis i dis po sa da a can viar, a

por tar en da vant con tí nues ob ser va cions

i re troa li men ta cions en les que s’in ten ti,

de for ma con jun ta amb la seva ufa no sa

hist òria dis ci plinà ria, con so li dar el trac -

ta ment dels pro ble mes com a pro blemà -

ti ques, sa bent que no exis teix una co mu -

ni tat ob jec ti va ment neu tral, “pura”, sinó

que exis tei xen in ter sub jec ti vi tats hist òri -

ca ment con di cio na des, con for ma da, sí,

amb sub jec tes per ti nents per jut jar del

sa ber de la seva èpo ca (L. Vi llo ro,

1986). 

Camp de pro ble mes
i pro blemà ti ca 

Qual se vol dis ci pli na, per pro duir sa bers i 

co nei xe ments, par teix de rea lit zar in ves -

ti ga cions al vol tant de qües tions o pro -

ble mes que con si de ra in he rents al seu

camp, tot pro cu rant de do nar-hi al gu na

mena de res pos ta. Amb aques ta fi na li -

tat, re co rre a sa bers i co nei xe ments his -

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (88-91)

89

opinió



tòricament ac cep tats per la pròpia i/o

alie nes co mu ni tats epist èmi ques, amb

el su port de les quals va ge ne rant el

marc teò ric re fe ren cial per ti nent per do -

nar comp te del pro ble ma o dels pro ble -

mes en qües tió. 

Ara, quan es trac ten un se guit de pro ble -

mes re la cio nats a unes cer tes te ma tit za -

cions din tre d’u na dis ci pli na de ter mi na -

da, s’a cos tu ma a fer ser vir el ter me

‘camp de pro ble mes’. Aquest és un es pai 

cons truït per sub jec tes de l’e pis te me on

s’a bor den qües tions o pro ble mes con ne -

xos o de ri vats de te ma tit za cions afins al

ma teix àmbit dis ci pli na ri, per tal de

cons truir i cons ti tuir pro blemà ti ques. És

pre ci sa ment aquest es pai el que con for -

ma allò que és dis ci pli na ri d’u na dis ci -

pli na. En l’Edu ca ció Fí si ca, des de fa

unes dèca des, el camp de pro ble mes es

tro ba cir cums crit –sen se que això cons ti -

tuei xi una llis ta tan ca da i ex haus ti va– al

vol tant de qües tions com ara el sub jec te

i el seu cos, la seva con duc ta mo triu, el

joc i el con text (for mal/no for mal; na tu -

ral/so cial/po lí tic/cul tu ral). Qües tions to -

tes elles a les quals es po den afe gir im -

por tants pro ble mes i pro blemà ti ques

con ne xos i de ri vats, com ara els lli gats a

l’en sen ya ment i als apre nen tat ges dels

con tin guts de l’Edu ca ció Fí si ca, a la

cons truc ció del sa ber i el co nei xe ment

dis ci pli na ri, al va lor pe dagò gic dels seus

con tin guts, a les pers pec ti ves fi losò fi ca,

psi colò gi ca, so ciolò gi ca, hist òri ca i cul -

tural del sub jec te i el seu cos, als con -

tinguts i l’a ten ció a la diversitat, etc.

D’això que aca bem de dir, no po dem dei -

xar d’ad ver tir que –per exem ple– tant el

sub jec te i el seu cos com el joc o la mo -

tri ci tat, en la me su ra que són ob jec tes

te ma tit zats, com por ten un se guit de pro -

ble mes que no són ex clu sius de l’Edu ca -

ció Fí si ca, sinó que tam bé ho són a la

seva ma ne ra per a dis ci pli nes com ara la 

Psi co lo gia, l’Antro po lo gia o la Biologia,

entre d’altres. 

Allò que variarà qua li ta ti va ment en tre

elles, el que fa que el trac ta ment em -

prat no si gui el ma teix en cada camp de 

pro ble mes dis ci pli na ri, és no so la ment

la pers pec ti va, l’en fo ca ment teò ric o

pa ra dig ma cri ti co re fle xiu amb què se

su po sa que són abor dats per a la for -

mu la ció cla ra i pre ci sa del pro ble ma o

dels pro ble mes, sinó tam bé el grau de

com pro mís pràxic que cada dis ci pli na

en qües tió pos seeix res pec te d’a quells. 

Des comp tant –per al tra ban da– que les 

res pos tes als pro ble mes sus ci tats des -

can sa ran in de fec ti ble ment en els ar gu -

ments do nats en la fo na men ta ció i en

el sen tit que els va pre ce dir en la seva

es truc tu ra ció. 

Aquest trac ta ment és com plex però

abor da ble. I l’Edu ca ció Fí si ca no en pot

que dar al mar ge. És un pas que no

pot de fu gir en el seu in tent per con ti nuar

cons truint –en tre d’al tres qües tions– la

seva ba que te ja da iden ti tat dis ci plinà ria.

Per què la tas ca de de li mi tar els camps

de pro ble mes per te nir un es pai de tre -

ball i re fle xió pro pis que con tri bui ran

amb la seva iden ti tat, no es dóna per una 

im po si ció dels fets o de les co ses que

ens cir cum den, sinó per la cons truc ció

con cep tual que els dis tin geix. Això ho

va pre veu re amb mol ta cla ri vidè ncia We -

ber (1971), en sos te nir que el prin ci pi

de de li mi ta ció en els di fe rents camps

cien tí fics es cons ti tueix per les re la cions

con cep tuals en tre pro ble mes i no pas

per les re la cions reals en tre “co ses”. I

tam bé té un sen tit si mi lar el que van ex -

pres sar P. Bour dieu et al. (1999) en dir

que els ob jec tes d’in ves ti ga ció in he rents

a cada camp de pro ble mes dis ci pli na ri

no po den ser de fi nits i cons truïts sinó en

fun ció d’u na pro blemà ti ca teò ri ca que

per me ti de sotmetre a un examen

sistemàtic tots els aspectes de la realitat

posats en relació pels problemes que li

són plantejats. 

D’a quí ve que la cons truc ció con cep tual

que s’ha de do nar per a la cons ti tu ció

dis ci plinà ria en aques tes qües tions –mal 

que els pu gui pe sar a al guns en ce sos

rea lis tes in ge nus de torn (gno seo lo gi ca -

ment par lant)– no no més con sis teix a

suar la sa ma rre ta, sinó bàsi ca ment en la

cla re dat per ele gir l’en fo ca ment teò ric

que fa cul ti trac tar re fle xi va ment i crí ti ca -

ment els pro ble mes, tot pos si bi li tant

amb això, d’u na ban da, trans for mar el

pro ble ma en pro blemà ti ca, i d’al tra ban -

da, aju dant a con for mar mi llor la iden -

titat disciplinària de l’Educació Física,

en el nostre cas. 

Una cosa sem blant a això és el que in -

ten ta va de dir O. Grup pe, (1976), quan

re que ria fo na men tar unes cer tes qües -

tions en la cons truc ció d’u na teo ria de

l’Edu ca ció Fí si ca per tal d’e vi tar cau re

en se rio ses con se qüèn cies per no fer-

ho. Feia re ferè ncia ex pres sa a les raons

que es pre nen d’al tres camps dis ci pli -

na ris, com és el cas de la sa lut, i sen se

dei xar de des ta car la im portància que té 

per a aques ta l’Edu ca ció Fí si ca, in di ca -

va que la qües tió era sa ber si la im -

portància que els exer ci cis fí sics re ves -

tei xen per a la sa lut, era su fi cient per

jus ti fi car-los ex pres sa ment, tam bé des

del punt de vis ta pe dagò gic. Tot agre -

gant irò ni ca ment, per il·lus trar aquest

ar gu ment, que tam bé l’o li de fet ge de

ba callà és bo per a la sa lut, però que

tan ma teix exi geix, a més a més, la vir tut 

de la con tinè ncia. 

Els en creua ments en tre els fo na ments

dels marcs teò rics i els pro ble mes ini -

cials són els que pos si bi li ten la cons ti tu -

ció de pro blemà ti ques din tre d’un camp

dis ci pli na ri. I la cons truc ció i cons ti tu ció

de les pro blemà ti ques en els di fe rents

camps dis ci pli na ris tin dran mi llor sos te -

ni ment si van pre ce di des per in ves ti ga -

cions ad hoc. La in ves ti ga ció col·loca

l’es truc tu ra ció d’u na pro blemà ti ca en

una es ca la qua li ta ti va ment su pe rior. No 

obli dem que la in ves ti ga ció cien tí fi ca

s’or ga nit za de fet al vol tant d’ob jec tes

cons truïts que no te nen res en comú

amb aque lles uni tats de li mi ta des per la

per cep ció ing ènua (P. Bour dieu et al.,

1999), que l’ú nic que acon se guei xen

–es pot afe gir– és pro lon gar l’absència

de ruptura. 

Alguns pro ble mes
en els camps de pro ble mes
i en el seu trac ta ment
pro blemà tic 

Un pro ble ma ele men tal en els camps de

pro ble mes és quan un pro ble ma no s’ha
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cons ti tuït en pro blemà ti ca. Això s’es de vé 

bàsi ca ment –d’a cord amb allò que hem

ex pres sat més amunt– quan no s’ha po -

gut aca rar i de li mi tar teò ri ca ment el pro -

ble ma trac tat. Quan els fo na ments i de -

sen vo lu pa ments teò rics, mo dels o pre -

mis ses no són els es pe rats per do nar-ne

comp te. O –per què no?– quan no hi ha

prou vo lun tat cri ti co re fle xi va per fer-ho.

En qual se vol cas, no es ta ríem da vant

d’u na pro blemà ti ca, sinó da vant d’un

pro ble ma en trànsit de... ser (o no) una

problemàtica. 

Pel que fa a aquest tema, po dem il·lus -

trar el que va pas sar en un al tre camp

amb la cla ra de man da rea lit za da per

Dun ning en re la ció amb l’es port i la So -

cio lo gia. La de man da va con sis tir a as -

sen ya lar que aquell no que dés no més

din tre del camp d’in terès de l’Edu ca ció

Fí si ca, sinó que –a més que es ta va obli -

dat com a tema a la So cio lo gia– es cons -

ti tuís tam bé en una “pro blemà ti ca”, bus -

cant amb això trans cen dir el pla emi -

nent ment em pí ric que li és do nat din tre

de la cul tu ra fí si ca (obli dant dir –cal as -

sen ya lar-ho– el ti pus de pràcti ca que

com por ta l’Edu ca ció Fí si ca). Que aques -

ta temà ti ca no era, com al guns po drien

arri bar a pen sar, un “sac vell per de -

sar-hi co ses obli da des”. Va des ta car, al -

ho ra, la im portància que tin dria l’es port

com a temà ti ca so ciolò gi ca per l’i na ca -

ba ble nom bre de pro ble mes con ne xos

que po drien do nar lloc a im por tants in -

ves ti ga cions d’in terès per a la So cio lo -

gia, com ara els re la cio nats amb mit jans

de co mu ni ca ció i es ports, amb pau tes de 

con trol en so cie tats “ca pi ta lis tes” i “so -

cia lis tes” i for mes de pro pie tat a les pri -

me res, amb es port i raça, amb l’èti ca de

l’es port, amb l’es port i la di ferè ncia de

se xes, etc. (a I. Elias - E. Dun ning,

1995). 

Com hem dit més amunt, en la cons truc -

ció dels múl ti ples ob jec tes d’es tu di en

els di fe rents camps dis ci pli na ris –i prin -

ci pal ment en el camp de les ano me na -

des cièn cies so cials– es por ta a ter me

amb la con currència, au xi li i –en al guns

ca sos– amb l’ex ces si va i ideo lo git zant

mi ra da d’al tres dis ci pli nes per al seu

trac ta ment (O. Minkévich, 2002). 

Així, en el curs se guit en re la ció al ma neig 

d’al gu nes pro blemà ti ques i pro ble mes

con ne xos de l’Edu ca ció Fí si ca, es rea -

litzen amb una cer ta re gu la ri tat –i no

sem pre amb la fi na li tat de fer avan çar

sig ni fi ca ti va ment sa bers i co nei xe ments–

con gres sos, sim po sis, tau les ro do nes,

con ferè ncies, etc., on té lloc la par ti ci pa -

ció de pro fes sio nals de molt di ver sa ex -

trac ció i mi ra da dis ci plinà ria. Cal re con èi -

xer i des ta car que molts dels dis cur sos i

apor ta cions que brin den aquests fa cul ta -

tius són acla ri dors. Però tam bé som

cons cients que te nen lloc els que són pro -

fun da ment en ce ga dors, com quan s’en -

ca ra el cos humà com si fos me ra ment

bio lògic. 

Aques ta si tua ció es pot am pliar amb el

que s’es de vé a les ca rre res d’Edu ca ció

Fí si ca amb els pro fes sio nals de les dis ci -

pli nes ano me na des co mu na ment au xi -

liars. Que en con tri buir amb els seus sa -

bers i co nei xe ments –per sol·li ci tud, i de

ve ga des sen se aques ta– no sem pre fan

pro blemà tic els pro ble mes in he rents al

camp dis ci pli na ri de l’Edu ca ció Fí si ca,

sinó que els con ti nuen trac tant des de

les se ves pròpies òpti ques com a pro ble -

mes, i prou. Aquest com por ta ment fa ci -

li tat en oca sions pels ma tei xos pro fes sio -

nals de l’Edu ca ció Fí si ca, que no for cen

gens ni de ma nen amb fo na ment fer el

pas sat ge de pro ble mes a pro blemà ti -

ques, pot molt bé ser una in vi ta ció fun -

cio nal per a un sis te ma edu ca tiu con for -

mis ta, es ta blert de for ma acrí ti ca, o una

de les por tes d’en tra da a for mar com par -

ti ments es tancs amb pers pec ti ves uni di -

rec cio nals din tre del pro pi camp disci -

plinari. 

Pro ble mes, tots ells, que –a la cur ta o a

la llar ga– no dei xen de cons ti tuir una ba -

rre ra per en ca rar un ve ri ta ble de sen vo lu -

pa ment de l’Edu ca ció Fí si ca. Ge ne ren

her me tis mes ex plí cits amb va li de sa per

a un es que ma est àtic i re pro duc tor que

im pos si bi li ten un trac ta ment in tra dis ci -

pli na ri vi gi lant i pri ven que el que s’està

for mant com a fu tur for ma dor pu gui in te -

grar re fle xi va ment els di fe rents con tin -

guts en la cons truc ció del sa ber i el co -

nei xe ment dis ci pli na ri i es ga ran teix –en

conseqüència– el no replantejament

crític de l’esquema esmentat. 

Si per sis tís aques ta ac ti tud en la cons -

truc ció de les pro blemà ti ques, els dis -

tints “apor ta ments ”que es po gues sin

fer co rren un alt risc de ser do nats fora

de con text. És a dir, tin dran un es pai,

però sen se que tin guin gai re o res a

veu re amb el que real ment es re que reix 

per a una pers pec ti va dis ci plinà ria més 

re fle xi va, hist òri ca i so cial ment po si -

cio na da en l’es pec tre fo na men tal ment

edu ca tiu en què es de sen vo lu pa l’Edu -

ca ció Fí si ca, com a pràcti ca so cial.

Con tri bu cions que se ran com les d’a -

quells pro fes sio nals que en ac tuar cor -

po ra ti va ment da vant d’un pro ble ma

ga ran tei xen el ser vei pres tat al client,

però no es res pon sa bi lit zen pel seu re -

sul tat en el fu tur.
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La mort d’u na per so na es ti ma da (en ca -

ra que no la co ne guis per so nal ment)

sob ta molt i més quan creiem que en ca -

ra no era l’ho ra.

Si pre gun tem què ha es tat Ma no lo Váz -

quez Mon tal bán per a l’es port, les res -

pos tes ma jo rità ries apun ta ran el seu

bar ce lo nis me, tan apas sio nat com crí tic 

i càus tic. Pot ser al guns re cor da ran la

iro nia an ties por ti va del seu per so nat ge

Pepe Car val ho. Altres, els ar ti cles de

Triun fo o de Por fa vor, però pot ser pocs

co nei xe ran la seva fa ce ta de teò ric del

fe no men es por tiu.1

Aquest ar ti cle no bus ca fer jus tí cia pòstu -

ma a un gran es crip tor cai gut en l’o blit,

crec que en Ma no lo Váz quez ha es tat una 

de les per so nes més po pu lars, lle gi des i

es ti ma des del país, un es crip tor que ha

po gut sen tir-se re co ne gut en vida i veu re

con ver tits els seus lli bres en best se llers.

Po lí ti ca, no vel·la, na cio na lis me, gas tro -

no mia, anà li si so cial, poe sia o bar ce lo nis -

me (de ciu tadà i de culé), són fa ce tes

prou po de ro ses de l’es crip tor com per

ocu par pàgi nes de tin ta, ho res de ter tú lies 

i al gu nes te sis doc to rals.

Aquí vol dria re mar car una de les fa ce tes

menys co ne gu des d’en Váz quez Mon tal -

bán: el seu pen sa ment en torn del fet es -

por tiu. No po dem dei xar per dre l’o bra

d’un pen sa dor ca paç d’a na lit zar i teo rit -

zar so bre el fet es por tiu com ell ho va fer.

La seva teo ria ge ne ral so bre l’es port la 

pu bli ca en di fe rents es crits a prin ci pi

dels 70, en ple na dic ta du ra fran quis -

ta. Era una pro fun da anà li si del fet es -

por tiu glo bal que ana va molt més

enllà de l’anè cdo ta o de la des qua li fi -

ca ció pam fletà ria d’un es port ma ni pu -

lat pel fran quis me. Des de lla vors, ar -

ti cles, opi nions i re ferè ncies so bre

l’es port les va ar ti cu lar so bre el marc

teò ric d’a quells pri mers es crits. L’ú nic 

se gui dor in con di cio nal del dis curs de

Váz quez Mon tal bán so bre l’es port ha

es tat en Pepe Car val ho, però m’han

dit que, ma lau ra da ment, s’ha ju bi lat

per sem pre.

Alguns dels ar ti cles que va pu bli car a

Triun fo es va ren re co llir al text De por te

y po lí ti ca (1972) on fir ma va amb el

pseudò nim Luis Dá vi la. Del pròleg i

epí leg d’a quest re cull, con jun ta ment

amb 100 años de de por te (amb

Andreu Mer cè Va re la) (1972) o a la

Cró ni ca sen ti men tal de Espa ña on

s’ex posa, igual ment, el seu pen sament

del fet es por tiu.

L’es pai de l’ar ti cle no per met apro fun -

dir en la su co sa fi lo so fia de l’es port

d’en Car val ho, tan sols unes pe ti tes

pin ze lla des de quan ficà els nas sos al

món del fut bol el 1988 i a l’en torn

dels Jocs Olím pics. No en tra rem a

ana lit zar la re la ció d’en Váz quez Mon -

tal bán amb el Bar ça, una fa ce ta prou

co ne gu da per tot hom, tema del que

tant ha es crit en la prem sa els da rrers

anys.

Ma nuel Váz quez
i Luis Dá vi la

Qui era Luis Dá vi la? Era un per so nat ge

es trany, se gons s’ex pli ca a la da rre ra

pàgi na del lli bre:

“Luis Dá vi la ha sido ju ga dor de fút bol

de so lar de ex tra rra dio, ju ga dor de

hockey so bre pis tas de edi fi cios aban -

do na dos, un ex ce len te ar tis ta del ping-

pong y un na da dor de cier ta ca pa ci dad. 

Ade más ha sido pro fe sor de pár vu los y

co bra dor del Se gu ro de Entie rro. Con

to dos es tos tí tu los con si guió con ver tir -

se en el es pe cia lis ta de te mas de por ti -

vos de la re vis ta Triun fo” (Váz quez Mon -

tal bán, 1972, p. 227).

Evi dent ment era un al ter ego d’en Ma -

no lo. És al pròleg on es re flec teix tant el 

seu in terès per la cul tu ra po pu lar (fut -

bol inclòs) i la crí ti ca que fa als in -

tel·lec tuals del país pel seu menyspreu

per aques tes for mes de lleu re vul gars.

Era un crit d’a ler ta, un in tent per des -

per tar la cons cièn cia dels il·lus trats de

l’opo si ció de mocr àti ca que la cul tu ra

po pu lar era una cosa molt viva i un re -

fe rent vi tal i de co mu ni ca ció de les

mas ses.

Crí ti ca
als in tel·lec tuals

La cul tu ra pro mo gu da per la in tel·lec -

tua li tat era molt eli tis ta i es ta va tan
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L’esport 
per a M. Vázquez Mon tal bán

§ JOAN RIUS I SANT

Lli cen ciat en Edu ca ció Física
“Fa uns cinquanta anys, a l’heroi es por tiu o ar tís ti c d’avui li

co rres ponia l’heroi po lí ti c”
(Ma nuel VÁZ QUEZ MON TAL BÁN, 1963 p. 269) 

1 Una ver sió de les se ves te sis apa reix pu bli ca da en ca talà l’any 1981 sota el tí tol “Els in tel·lec tuals i l’es port” en un lli bre col·lec tiu di ri git per Ma nuel Cam po Vi dal ti tu tal

L’es port de base a Ca ta lun ya.



allu nyada del po ble com la cul tu ra po -

pu lar de la in tel·lec tua li tat opo si to ra.

Els in tel·lec tuals demò cra tes pro gres -

sis tes re ne ga ven de l’es port mal grat que 

se guis sin mig d’a ma gat o amb ver gon ya 

els es de ve ni ments de la lli ga o les ges -

tes de Baha mon tes, San ta na o Ma ria no

Haro.

Ca lia que els an ti fran quis tes il·lus trats

apar tes sin una mica la mi ra da de les lec -

tu res trans cen dents i dei xes sin una es to -

na les se ves i eter nes dis cus sions teò ri -

ques so bre un po ble amb uns gus tos i un 

lleu re que poc te nia a veu re amb el mo -

del in tel·lec tual. En aquest sen tit, Váz -

quez Mon tal bán di fe ren cia va for ça el fet

es por tiu en si o el plaer de gau dir d’es -

pec ta cle, de la ins tru men ta lit za ció que

se’n feia d’ell per part del fran quis me: 

“Ante el de por te de ma sas el in te lec tual ha 

he cho per fec ta men te ma ni fes tan do sus

re ser vas, pero fa tal men te la ne ga ción del

con te ni do le ha con du ci do fa tal men te a la

ne ga ción del con ti nen te. Es im po si ble le -

gis lar hoy día que el de por te de ma sas no

sea be ne fi cio so para la hi gie ne men tal del

ciu da da no. El po der lo uti li za como un ins -

tru men to de alie na ción in te rior o de ex -

pan sión pro pa gan dis ta ex te rior; pero a otro

ni vel el de por te de ma sas es una vál vu la de 

es ca pe para ma los ga ses re te ni dos en el

bajo vien tre de la so cie dad” (Váz quez Mon -

tal bán, 1972, p. 7, 8).

Aques ta vi sió de l’es port es po dria in te -

grar en una vi sió po lí ti ca més am plia,

lli ga da a les po si cions eu ro co mu nis tes

res pec te a la cul tu ra po pu lar. 

“Grams ci se ha bía plan tea do va rias ve -

ces la ne ce si dad de uti li zar las for mas y

los te mas de la li te ra tu ra po pu lar, en ri -

que ci dos por una in ten cio na li dad trans -

for ma do ra. Fue uno de los pri me ros teó -

ri cos de la pra xis en com pren der que,

tras el di vor cio en tre la cul tu ra de éli te y

cul tu ra de ma sas, no sólo se es con día la

tí pi ca cons pi ra ción alie na do ra de los fi -

lis teos, sino un au tén ti co pro ble ma de

des fa se cul tu ral en el sen ti do más to tal

de esta pa la bra” (Váz quez Mon tal bán,

1971a, p. 117).

“...El mis ti cis mo fas cis ta en vi le ce cuan -

to ma ni pu la y tras si tua cio nes his tó ri cas 

de pe sa di lla fas cis tas, esa trau ma ti za -

ción afec ta al plan tea mien to del he cho

de por ti vo (como afec ta al plan tea mien to 

del he cho na cio nal, pa trió ti co-sim bó li -

co, etc.). No es de ex tra ñar que las re -

con ci lia cio nes de los in te lec tua les con

el de por te coin ci dan con el de bi li ta -

mien to de la sub li ma ción for mal del

 fascismo” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 11).

Com molt bé ex pres sa Eu ge nia Afi no gué -

no va a la Crí ti ca cul tu ral de Ma nuel Váz -

quez Mon tal bán como es tra te gia po lí ti ca

“El li bro de Váz quez Mon tal bán apun ta,

en ton ces, en con cre to a un in te lec tual de

iz quier das. Este lec tor, pro duc to y víc ti ma 

de la pro pa gan da iz quier dis ta, ne ce si ta ba 

re cu pe rar la cul tu ra po pu lar que le ha bía

sido re cha za da por el ma ni queís mo mar -

xis ta. El li bro de Váz quez Mon tal bán ini -

cia la dé ca da camp en Espa ña, lle nan do

esta ca te go ría esté ti ca de un sig ni fi ca do

so cial: des pués de toda una épo ca en la

que la crí ti ca se ca na li za ba úni ca men te a

tra vés de la poe sía so cial y la li te ra tu ra

com pro me ti da, a un in te lec tual de iz -

quier das le fue per mi ti do ver un as pec to

po si ti vo y has ta pro gre sis ta en la cul tu ra

po pu lar. Era a este in te lec tual, a quien se

in vi ta ba a ocu par la pri me ra si lla fren te a

la pan ta lla del te le vi sor (o de la ra dio)

para em pe zar una con tien da se mio ló gi ca

con tra el Sis te ma. Lo cual equi va lía a una

in vi ta ción a aban do nar los gran des cam -

pos de ba ta lla de la His to ria a fa vor de la

cró ni ca de la co ti dia nei dad” (E. Afi no gué -

no va, 2003).

Váz quez Mon tal bán fa una pro pos ta als

in tel·lec tuals per com pren dre o uti lit zar

l’es port de mas ses al ser vei del can vi:

“Sin em bar go, la obli ga ción del in te lec -

tual es com pren der, lo que no quie re de cir 

dis cul par o ab sol ver. El he cho de por ti vo

es un he cho de ma sas pero no sólo para

las ma sas, sinó tam bien de las ma sas.

(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 13).

La crí ti ca
a Coubertain

En Váz quez Mon tal bán cri ti ca ober ta -

ment Cou ber tain en con si de rar-lo un re -

for mis ta, és a dir que lluny d’a dop tar una 

con cep ció es truc tu ra lis ta on s’a na lit za el 

fet es por tiu en si ma teix, Cou ber tain,

aban de ra una tendència re for mis ta (que

in flueix a part del mo vi ment olím pic i a

Ca gi gal) on es con si de ra que l’es port és

una cosa pura. Pre tén re di mir la hu ma -

ni tat mit jan çant l’es port, d’un es port ele -

vat a una di men sió re li gio sa.

“La ac ti tud re for mis ta re co no ce la ma ni -

pu la ción de de por te y abo ga por la lu cha

evo lu ti va con tra esta ma ni pu la ción. Esta

ac ti tud nace de la ideo lo gía olím pi ca y

está muy jus ta men te con non ta da en la

Car ta de re for ma de por ti va re dac ta da por

el pro pio ba rón de Cou be rtain en 1930...” 

(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 9).2

Era una car ta on Cou ber tain acu sa va

mes tres, po ders pú blics, fe de ra tius i els

mals del seu es port pur i on feia una sèrie

de pro pos tes to tal ment fora de lloc. 

Váz quez Mon tal bán veu el do ble joc en -

tre el teò ric pu ris me de l’es port i la seva

rea li tat. Con tra dic ció que es fa evi dent

en com pa rar les re gles del joc de la so -

cie tat oc ci den tal i un es pe rit olím pic

que mi ni mit za va la im portància de par -

ti ci par per so bre de la vict òria:

“Pre ci sa men te en el mo men to que la so -

cie dad ca pi ta lis ta en la fase más agu da del 

ca pi ta lis mo mo no po lis ta, aque lla en que

las re glas de la com pe ten cia se tra du cían

en el ex ter mi nio del com pe ti dor, el ba rón
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de Cou ber tain crea ba un lema olím pi co en

con tra dic ción con el es pi rí tu de cla se do -

mi nan te... El lema olím pi co con tri buía a

tran qui li zar el hom bre masa, con de na do a

la frus tra ción y las li mi ta cio nes. Su vida

es ta ba con di cio na da a la de si gual dad de

opor tu ni da des ... sal vo en el acto de prac ti -

car el cross-country. Lo im por tan te para los 

due ños de la tie rra se guía sien do la pro pia

vic to ria y que los ciu da da nos se con for ma -

ran con ‘par ti ci par’” (Váz quez Mon tal bán i

A. Mercè Va re la, 1972, p. 3).3

Del joc a l’esport po li tit zat

Per Váz quez Mon tal bán, els es ports són 

la con se qüèn cia i evo lu ció del joc uni -

ver sal pre sent a to tes los cul tu res. Si bé

ini cial ment pot sem blar que li doni

aques ta di men sió mís ti ca (en la lí nia de

Diem o Ca gi gal), des prés ob ser vem que

no. Fa una vol ta més de clau i, par tint

de Huin zin ga, s’an ti ci pa al que anys

més tard es criu ria Bour dieu, tot aler tant 

so bre l’e rror de con si de rar l’es port ac -

tual com una evo lu ció de les for mes po -

pu lars ju ga des. Les di fe rèn cies es truc -

tu rals (no en el sen tit pra xeolò gic) en tre

els jocs po pu lars i l’es port mo dern es tan 

en una di fe rent fun ció so cial. Es aquest

sen tit coin ci deix amb les te sis de Brohm 

so bre l’o ri gen de l’es port mo dern i la so -

cie tat in dus trial i com pe ti ti va.4

“Los de por tes mo der nos no na cen por -

que sí en el um bral del si glo XX y en el

Rei no Uni do. Se con for man casi to dos

en Ingla te rra por que allí es ta ba la pri -

me ra po ten cia de la era in dus trial, la ca -

be za del arie te de la ideo lo gía com pe ti -

ti va y en la que ma yor pre sen cia iban to -

man do las ma sas ur ba nas.

Mal grat que no l’a no me na, a la seva

obra es res pi ra una cla ra in fluen cia

d’Elias, quan par la del ri tual no sag nant,

o de la ca na lit za ció de la agres si vi tat.

“El de por te iba a irra diar a todo el mun -

do mo vi do por los hi gie nis tas que

preveían la ca tás tro fe bio ló gi ca de mi -

llo nes de se res hu ma nos ur ba ni za dos ...

pero pa ra le la men te la irra dia ción la

iban a ali men tar los po lí ti cos, que veían

en la prác ti ca de por ti va un me dio de in -

te gra ción de la agre si vi dad so cial con di -

cio na da por el in dus tria lis mo, y, fi nal -

men te, los pen sa do res al ser vi cio del or -

den es ta ble ci do pro pi cia rían el de por te

como una fór mu la de par ti ci pa ción sim -

bó li ca en la com pe ti ción; la vic to ria y el

éxi to al al can ce de cual quie ra. Bien

como eje cu tan te (como me dium), bién

como es pec ta dor in mer so en la ca tar sis” 

(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 2).  

És cu riós com di vi deix en tres fa ses de

for ma ció de l’es port mo dern en tre 1890 

i 1914. Co men ça amb una moda, pas -

sa a ser una ma nia i aca ba sent una dro -

ga.  Droga le gi ti ma da per “la ne ce si dad

de sal var al ge ne ro hu ma no de la atro -

fia fí si ca con que le ame na za ba la ci vi -

li za ción ur ba na” (Váz quez Mon tal bán i

A. Mercè Va re la, 1972, p. 2).

Les grans mo di fi ca cions al si de l’es port

que es pro vo quen al pe río de de en tre -

gue rres, on se gons l’au tor es pro duei xen 

tres can vis fo na men tals:

“a) Los de por tes es pec tácu los to man la

de lan te ra so bre los de por tes pu ros.

b) Apa re ce un pú bli co ma si vo que con -

vier te los de por tes-es pec tácu los en éxi -

tos co mer cia les.

c)... se crean gran des ins ta la cio nes de

ex hi bi ción de por ti va y se pro te ge po li ti -

ca men te a los de por tes que atraen a

más pú bli co, no a los que atraen a más

prac ti can tes.”

“... De los an te pa sa dos di vi nos de Olim -

pos a la ma ni pu la ción de los mass me -

dia, el de por te per día la in ten cio na li dad

fun da men tal del me dio de per fec ción del 

hom bre, me di da de to das las co sas, para

con ver tir se en un me dio de con trol del

hom bre, me di da de la po ten cia de los

po de res es ta ble ci dos” (Váz quez Mon tal -

bán i A. Mercè Va re la, 1972, p. 4).

El tí tol “Del pan y Cir co al pan y De por -

te” (Váz quez Mon tal bán i A. Mercè Va -

re la, 1972, p. 4) en cap ça la un se guit

for ça dens de idees on abor da la re vo -

lu ció de l’es pec ta cle es por tiu, la tec no -

lo gia, els ídols, la pe ne tra ció del llen -

guat ge es por tiu en la vida quo ti dia na

fins arri bar a la ins tru men ta lit za ció po -

lí ti ca per part dels es tats dels he rois es -

por tius.

“La re la ción ‘de por te-po lí ti ca’ em pe zó

por la por la con ver sión del de por te en

es ca pa ra te de los múscu los de cada na -

ción. Los de por tis tas iban a de fen der los 

co lo res ‘na cio na les’ y a po ner muy alto

la ban de ra del país... 

Que el íco no de por ti vo ven cie ra po día

com pen sar de los fra ca sos per so na les o

co lec ti vos de ma sas...

Cada vez más, el de por tis ta prac ti can te

va de jan do de ser un hom bre en lu cha

con tra sus li mi ta cio nes fí si cas para ser

un cria do de las reac cio nes de las ma -

sas” (Váz quez Mon tal bán i A. Mercè Va -

re la, 1972, p. 4 i 5)

No des qua li fi ca, com fan Brohm i Par ti -

sans l’es port de com pe ti ció i de ren di -

ment, però en qües tio na la ins tru men -

ta lit za ció.

“Por que no era ne ga ti vo ni el es fuer zo

del de por tis ta por su pe rar se, ni la bús -

que da en las ma sas de la sa tis fac ción

es pec ta cu lar. Lo ne ga ti vo es que uno y

otro ni vel se con vir tie ran poco a poco en

en fer mi zos.

Por que el de por tis ta dejó de es tar su pe -

di ta do al fin para con ver tir se en es cla vo

del me dio...” (Váz quez Mon tal bán i A.

Mercè Va re la, 1972, p. 6).

Però ex po sa la con tra dic ció que el di ri -

gis me de l’es port per part dels es tats no

es de gui tant a un in terès de sa lut i hi -

gie ne com a pro pa gan dís tics i de con -

trol so cial.
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“La par ti ci pa ción del Es ta do mo der no en 

las po lí ti cas de por ti vas no ha ido por ahí

y se ha de di ca do a con ver tir el de por te

en un me dio de au to pro pa gan da y de

con trol de ma sas ... que aten die ra ante

todo a fi gu ras ca pa ces de ci men tar el

pres ti gio na cio nal y a la pro tec ción de

ins ta la cio nes de por ti vas co lo sa les, ca -

pa ces de con vo car a las ma sas ha cia es -

tos enor mes mau so leos de la tran qui li -

dad ci vil (Váz quez Mon tal bán i A. Mercè

Varela, 1972, p. 7).

Tot la seva anà li si es por tiva, re cor dem

que és a pri mers dels anys 70, no es li -

mi ta al te rri to ri es pan yol on pa tíem l’o -

pres sió fran quis ta, és una teo ria del fet

es por tiu uni ver sal, tan sòli da com la de

Mey naud, Elias, Brohm o del ma teix

Ca gi gal. Això vol dir que no eren pam -

flets es que rro sos, ben al con tra ri, era

una so cio lo gia po lí ti ca de l’es port que

par tia del ma te ria lis me hist òric ac tua lit -

zat pel pen sa ment de Grams ci en el

con text eu ro co mu nis ta que, mal grat l’o -

po si ció de l’URSS, trans for ma va la

ideo lo gia dels par tits co mu nis tes del

sud d’Eu ro pa.

Les crí ti ques a l’es port es pan yol no eren 

oc ta ve tes opor tu nis tes. Se góns Váz quez 

Mon tal bán l’es port de cada país es cor -

responia amb la seva ideo lo gia o règim

po lí tic:

“Exis te un ín di ce re ve la dor de has ta

qué pun to una po lí ti ca de por ti va se co -

rres pon de con una po lí ti ca de mo crá ti -

ca en to das las di men sio nes: el res -

peto por las zo nas li bres para la prác ti -

ca de por ti va, po nien do fre no a la es pe -

cu la ción del sue lo y la obli ga ción real

de que la cul tu ra fí si ca en tre de ve ras y 

no teó ri ca men te en los pla nes de en se -

ñan za” (Váz quez Mon tal bán, 1972 i A.

Mercè Varela, p. 7).

No cal cap co men ta ri. Aques tes afir ma -

cions les va fer quan en ca ra no po díem

fer mo bi lit za cions per rei vin di car la re -

gu la ció de l’EF es co lar, quan pen sar en

una lli cen cia tu ra era una uto pia. No re -

cor do cap al tre in tel·lec tual aliè a la pro -

fes sió que es ma ni fes tés en aquest sen -

tit a prin ci pis dels anys 70.

La seva teo ria po lí ti ca de l’es port era

tan ob jec ti va com ober ta. Váz quez

Mon tal bán tren ca tòpics quan, mal grat

la seva co ne gu da mi lità ncia al PSUC, és 

fred i ob jec tiu amb l’anà li si de l’es port

als Paï sos de l’Est.

“Los pre su pues tos eco nó mi cos de di ca -

dos al de por te en los paí ses van guar -

dia del so cia lis mo y del ca pi ta lis mo,

son, pro por cio nal men te, tan im por tan -

tes como los de di ca dos a ar ma men to o

a la tec no lo gía de la ca rre ra cós mi ca.

Cada uno de los JJ.OO. es una pe que -

ña gue rra re fe ren cial en la que se jue -

ga una vic to ria sim bó li ca de in du da -

bles efec tos pro pa gan dís ti cos.”

“Hoy sa be mos ya cómo de be ría ser la or -

ga ni za ción hu ma na, en to das las di -

men sio nes y des de la cul tu ral a la eco -

nó mi ca. Pre ci sa men te por ello es tan

do lo ro so cap tar laS bru ta les di fe ren cias

que hay en tre lo que de be ría ser y lo que

es, en tre un de por te pro gra ma do para el

con trol po lí ti co de las ma sas” (Váz quez

Mon tal bán i A. Mercè Va re la, 1972,

p. 10).

Esport i mite

Una ca rac te rís ti ca de la teo ria de l’es -

port de Váz quez Mon tal bán és la con si -

de ra ció de l’es port com una part d’un

cor pus molt més am pli d’ac ti vi tats hu -

ma nes que nei xen d’un ins tint aven tu -

rer, lú dic, agres siu, gre ga ri, ri tual, etc.

de l’és ser humà i que te nen la ca pa ci tat

per trans for mar-se en es pec ta cles o

per so nat ges d’in terès me dià tic. Enlla ça

el fet es por tiu amb els aven tu rers dels

se gles XIX i XX.

“La ‘a ven tu ra ima gi na ria’ ha ali men ta do

a la in dus tria sub cul tu ral de todo el

mun do, sea la aven tu ra ba sa da en la su -

pe ra ción de la dis tan cia (Bom bard, los

re cord man de por ti vos, los avia do res, et -

cé te ra), sea ba sa da en el ries go fí si co (la 

sub cul tu ra de la ac ción), o sea la aven -

tu ra mo ral (el ero tis mo y el conflic to in -

ter per so nal).

To dos es tos su mi nis tos de aven tu ra es -

tán per fec ta men te co ne xio na dos con la

ne ce si dad de que se man ten gan las re -

glas del jue go de las apa rien cias de la

tran qui li dad y la se gu ri dad ... Son como

las ca sas de to le ran cia que ga ran ti zan la 

su per vi ven cia de la pu re za de la so cie -

dad res tan te...” (Váz quez Mon tal bán,

1972, p. 210).

Váz quez Mon tal bán, bus cant pa ral·le -

lis mes en tre l’es port i l’es pi ri tis me, ator -

ga a l’es por tis ta el pa per de mèdium, és

a dir, d’in ter me dia ri en tre allò que és i el 

que no és.

“Mi les de es pec ta do res aguar dan im pa -

cien tes el ins tan te en el que el médium

esté en tran ce y les pon ga a ellos en

tran ce, al bor de mis mo del or gás mi co

ins tan te de la vic to ria” (Váz quez Mon tal -

bán, 1972, p. 219).

“Co rre por ellos, gana por ellos, mo di fi -

ca la rea li dad con los pri vi le gia dos co -

lo res del triun fo que la vida nie ga

día a día” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 221).

Fi nal ment sen ten cia a fa vor de l’es port-

pràcti ca:

“¿Te rmi na la aven tu ra eman ci pa do ra

de la hu ma ni dad en el con su mo de

épi ca de por ti va? ¿Ha re co rri do el hom -

bre mi les de años de for ce jeo en tre na -

tu ra le za y ra zón para ter mi nar en ce rra -

do en un coso de por ti vo, dro ga dic to de

la vic to ria aje na? O tal vez, sim ple -

men te, en la mix ti fi ca ción de la re la -

ción de por ti va esté una de las úl ti mas

ba rre ras que le im pi den al hom bre

asu mir su pa pel in dis cu ti ble de pro ta -

go nis ta his tó ri co.

Casi to dos los me diums so bran ... el de -

por te sea un me dio de per fec ción fí si ca

co lec ti va. No un mero es pec tácu lo mor -

bo so y sub sti tu ti vo de la pro pia ac ción,

de la pro pia aven tu ra” (Váz quez Mon tal -

bán, 1972, p. 221).
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Pot ser cal dria que els di fe rents par tits 

po lí tics, a l’ho ra de pre sen tar la seva

po lí ti ca d’in ver sions es po si cio nes sin

res pec te d’a quest da rrer punt.5

Hi ha un de tall que m’ha sob tat i que té

poc a veu re amb l’es port. Quan Váz quez

Mon tal bán es re fe reix al mite (Váz -

quez Mon tal bán, 1972, p. 219) i es re -

fe ria al mite ar tú ric d’Erec i Eni de, de

Chre tien de Tro yes. Mite que tren ta anys

més tard és el tí tol i el fil con duc tor d’un

dels seus da rrers lli bres, pot ser pre mo ni -

to ri, on el per so nat ge pas sa va re vis ta a

la seva vida.6 El parà graf que m’ha im -

pac tat, en re lle gir el text (quan el vaig

lle gir l’any pas sat no in tu ïa la seva mort), 

és quan el pro ta go nis ta par la va d’un ri -

tual de ca ni ba lis me que es feia amb els

morts en una tri bu de l’Ama zo nes.

“Afor tu na da men te no en gu llen las ce ni -

zas se cas, sino que las mez clan con plá -

ta no ma du ro y se las van tra gan do, a la

vez que pro cu ran ol vi dar el nom bre del

muer to, que ja más debe ser pro nun cia -

do por na die; hay que bo rrar todo ras tro

de su ser y toda me mo ria de su per so na,

para que el “ol vi da do’ pue da tras pa sar

el um bral de ‘La casa del True no‘, es de -

cir, el cie lo, el Pa rai so. He em pe za do a

to mar me la his to ria en bro ma, pero me

pa re ce es plén di da men te poé ti ca y

ejem plar a par tir del mo men to en que

co mer se el muer to sig ni fi ca tam bién ol -

vi dar lo, ma tar lo en la me mo ria, pero

todo esto se hace para ga ran ti zar el pa -

raí so. No con ten go el chis te” (Váz quez

Mon tal bán, 2002, p. 256).

Ho re la ta va amb iro nia. No crec que

en Ma no lo vol gués que el seu re cord

cai gués a l’o blit com a únic camí per

arri bar al pa ra dís. Crec que la pervi -

vència del seu es pe rit ens pot aju dar a

no aca bar de per dre tots els re fe rents

del que sig ni fi ca dig ni tat hu ma na, lloc 

on crec que s’u bi ca va el seu utò pic pa -

ra dís.

Influèn cia del pen sa ment
de Vázquez Montalbán
a les teo ries de l’es port
A Ca ta lun ya i a Espan ya te nim un grup

d’ex cel·lents so ciò legs es por tius de di -

cats a la re cer ca quan ti ta ti va i a tre balls 

tant mi cro so cio lògics com es tu dis més

am plis de camp, però hi ha una man -

can ça d’es tu dio sos i pen sa dors del fe -

no men es por tiu ge ne ral. Sem bla que

Ca gi gal fos el prin ci pi i la fi dels pen sa -

dors de l’es port a ni vell de fi lo so fia o de

grans teo ries so ciolò gi ques de l’es port. 

Els par tits po lí tics no han vol gut obrir de -

bat so bre el mo del es por tiu més enllà del 

dia a dia o dels tí pics tòpics. De Ca gi gal

s’ha es crit for ça i la seva fi lo so fia ha in -

fluït molt a la co mu ni tat dels pro fes sio -

nals de l’EF i de l’es port, espe cialment a

tra vés dels INEF, però el pen sa ment de

Váz quez Mon tal bán so bre l’es port es va

es vair tot just en tra da la tran si ció.

Aquest oblit no és una afir ma ció gra tuï -

ta. Des prés de re fer un im por tant (no

 exhaustiu) repàs bi bliogr àfic (tan sols de

lli bres) de so cio lo gia, his tòria, po lí ti ca i

epis te mo lo gia de l’es port d’au tors espa -

nyols, he tro bat molt po ques re ferè ncies a 

les te sis de Váz quez Mon tal bán. La ma jo -

ria dels au tors que fan re ferè ncia a l’o bra

de Váz quez Mon tal bán els tro bem en tre

1970 i 1980, J. M. Ca gi gal, Vi cen te Ver -

dú, Ca zor la Prie to, el pe rio dis ta Anto nio

Alco ba o Flo rit Ca pe lla al fer el pròleg al

text de Mey naud El de por te y la po lí ti ca.

Pos te rior ment (no he con si de rat les que

par len de l’en torn im me diat del Bar ça o

del fut bol), han es tat poques. 

No es pot con si de rar aquest oblit com un

menyspreu. Altres fa ce tes d’en Váz quez

Mon tal bán (no vel·lis ta, gastrònom, po li -

ticò leg, ar ti cu lis ta o culé) són tan po tents

que han ofus cat un Váz quez Mon tal bán

so ciò leg, filò sof i etnògraf del fet es por tiu.

Pocs es van preo cu par de bus car con -

tra punts a la vi sió ca gi ga lia na ni fer-li

crí ti ques. La mort en ac ci dent de Ca gi -

gal el 1983, el con ver teix en mite i re fe -

rent que sem bla que no tin gui gai res

con ti nua dors. 

Pot ser que les teo ries de Váz quez Mon -

tal bán so bre l’es port no si guin ama bles

amb el po der, tin gui el co lor que tin gui.

El po der ne ces si ta con tro lar l’es port de

mas ses i uti lit zar-lo al seu ser vei però le -

gi ti mant-lo amb uns ar gu ments sa grats.

Argu ments vàlids per a un es port utò pic

de Cou ber tai nia na jus ti fi ca ció. Avui l’es -

port con ti nua mas sa afe rrat al do ble

llen guat ge, tan ben ex pres sat per Váz -

quez Mon tal bán quan par la del CIO: un

dis curs màgic d’un es port mís tic i una

es truc tu ra po liticoeconò mi ca mer can ti -

lis ta fins a les úl ti mes con se qüèn cies. 

Les teo ries de Váz quez Mon tal bán so bre

l’es port són avui tan vi gents com fa tren -

ta anys. No són pen sa ments aï llats d’un

vi sio na ri, són anà li sis fe tes per una de

les ments més po li facè ti ques i pro lí fi -

ques, tant quan ti ta ti va ment com qua li -

ta ti va ment, de la se go na mei tat del se -

gle XX. 

Apro fi to aquest fòrum per rei vin di car la fi -

gu ra de Váz quez Mon tal bán com un ana -

lis ta po liticò leg i filò sof de l’es port a re -

desc obrir. Les se ves te sis crec que po den

es tar a l’al tu ra de molts au tors que ac -

tual ment apa rei xen re pe ti da ment als es -

tu dis so bre el fe no men es por tiu com

Huin zin ga, Diem, Nor bert Elias, Dun -

ning, Man dell, Brohm (Par ti sans), Vi ga -

re llo, Po cie llo, Bour dieu, Puig, Gar cía

 Ferrando i evi dent ment, Ca gi gal. Val la

pena si tuar el Ma no lo Váz quez Mon tal -

bán so ciò leg, po li ticò leg, filò sof i etnògraf

de l’es port, al lloc que, crec, li per to ca.

Pepe Car val ho, l’esport
i els Jocs Olím pics

Han pas sat gai re bé 20 anys, des que

Váz quez Mon tal bán va pu bli car les co -
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men ta des teo ries so bre l’es port, quan

en Car val ho es veu im pli cat en tra moies 

es por ti ves: fut bo lís ti ques i olím pi ques.

M’a gra da ria apun tar tan sols unes ci tes

dels lli bres de Car val ho, des d’on Váz -

quez Mon tal bán va po sant punts i con -

tra punts irò nics i càus tics a l’es port, en -

tre el 1988 i el 2003.

“Por que ha béis usur pa do la fun ción de

los dio ses que en otro tiem po guia ron la

con duc ta de los hom bres sin apor tar con -

sue los so bre na tu ra les, sino sim ple men te

la te ra pia del gri to más irra cio nal: el de -

lan te ro cen tro será ase si na do al atar de -

cer” (Váz quez Mon tal bán, 1988, p. 13).

“La pre si den cia del club era la an te sa la

de la ju bi la ción, pero le con ver tía en un

po der fác ti co y ama ba el po der como úni -

co an tí do to con tra la au to des truc ción”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 19).

“... los pa ra lím pi cos, eu fe mis mo de otro

eu fe mis mo, los dis mi nui dos, para pro ta -

go ni zar a con ti nua ción la olim pía da de

la pie dad pe li gro sa en el mar co de una

so cie dad que sólo se preocu pa de sus

dis mi nui dos cuan do con si guen me ter

go les con la na riz” (Váz quez Mon tal bán,

1993, p. 12).

“De Anto nio Ma cha do ha bía he re da do el 

odio por la gim na sia … El olim pis mo me 

pro du ce an gus tia me ta fí si ca y con cre ta” 

(Váz quez Mon tal bán 1993, p. 17).

“Hay quien dice que está he cho por el

pin tor Fran cis Ba con en un mo men to

de de li rio se xual cons truc ti vis ta” [par la

d’Arnold Schwar ze neg ger] (Váz quez

Mon tal bán, 1993, p. 144).

“¿Y las ni ñas gim nas tas? Una ra ci ta fe -

mi noi de cuyo úni co ob je ti vo, hi cie ran el

mo vi mien to que hi cie ran  era caer con

los pies jun tos y sin per der el equi li brio”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 85).

“Una ma yo ría so cial bien en tre na da pro -

du ce me jor y mata me jor en caso de es -

ta llar la gue rra ine vi ta ble. Así pen sa ba

el blo que do mi nan te du ran te la re vo lu -

ción in dus trial, hu bie ra di cho un pen sa -

dor; ya no mar xis ta, sino mí ni ma men te

in for ma do, de ha ber le de ja do de cir lo en

el cli ma de ino cu la ción olím pi ca pre vio

a los jue gos” (Váz quez Mon tal bán,

1993, p. 34).

“En todo ello pen sa ba Car ba llo cuan do

com pa ra ba el olim pis mo su pues ta men te

idea lis ta de Cou ber tain con el mer can til

de Sa ma ranch y sus mu cha chos dis pues -

tos a con ver tir el pó quer en un de por te si

con ta ba con un pa tro ci na dor ade cua do”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 36).

“Apo lo dios de la Be lle za tan be llo que

equi va lía al sol, ven ce a Mer cu rio, dios

del Co mer cio. Pero a la lar ga ¿de quién

ha sido la vic to ria? ¡Del mer ca chi fle

olim piónico! (Váz quez Mon tal bán, 1993, 

p. 71)

“El ca pi ta lis mo ha ma ni pu la do con fue -

go al con ver tir al de por te en una mons -

truo sa de for ma ción del jue go” (Váz quez

Mon tal bán, 1993, p. 103).

“–En cual quier caso, a me di da que el

de por te se uni ver sa li za, sus con tra dic -

cio nes tam bién. El olim pis mo es un su -

per mer ca do de la ri tua li za ción de ges to

en mas ca ra dor del sis te ma” (Váz quez

Mon tal bán, 1993, p. 145).

A ma ne ra d’e pí leg

Al prin ci pi de l’ar ti cle res sal ta va la críti -

ca que Váz quez Mon tal bán feia als in -

tel·lec tuals en des qua li fi car glo bal ment

l’es port sen se ma ti sos, vint anys més

tard els de di ca un pun yent parà graf,

vis ta la seva re con ver sió:

“Quien no ha per di do si quie ra me dia hora

de su vida pre pa ran do la re vo lu ción, sa brá 

qué se sien te cuan do años des pués te

des cu bres a ti mis mo pre fa bri can do olim -

pos y po diums triun fa les para los at le tas

del de por te, del co mer cio y de la in dus -

tria. De Sie rra Maes tra a Olim pia. De la

lar ga mar cha a los cin cuen ta ki ló me tros

mar cha. De atra ve sar fron te ras clan des ti -

na men te a ne go ciar con to dos los fa bri -

can tes de ca cao en pol vo del mun do, ávi -

dos de con se guir la con ce sión olím pi ca”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 33). 
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