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Un mo nogr àfic per
re fle xio nar i ac tuar so bre
l’esport a les so cie tats
con tem porà nies 

§ NÚ RIA PUIG
Pro fes so ra de So cio lo gia de l’Esport de l’INEF de Ca ta lun ya, Bar ce lo na. 
De par ta ment de Cièn cies So cials, La bo ra to ri d’Investigació So cial

Amb aquest mo nogr àfic es pe cial de la revista Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports es tan quen les ac tua cions de l’INEF de Ca ta lun ya 

en re la ció amb el Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce lo na 2004. La nos tra ins ti tu ció va vo ler as so ciar-se, des del co men ça -

ment, a un es de ve ni ment que te nia com a ei xos de re fle xió la di ver si tat cul tu ral, la sos te ni bi li tat i la pau, te mes que, sens dub te,

es tan molt vin cu lats al de sen vo lu pa ment de l’es port a les so cie tats con tem porà nies. I, com a ins ti tu ció, ho va fer col·la bo rant ac ti -

va ment en la mos tra per ma nent de jocs po pu lars que es va por tar a ter me a la Pla ça, as su mint la Se cre ta ria Tècni ca del dià leg

L’Esport: Dià leg Uni ver sal, par ti ci pant en l’es pec ta cle de l’ac te de clau su ra i, ara, amb la pu bli ca ció d’a quest mo nogr àfic que re -

cull al gu nes de les mol tes con tri bu cions que es van fer al dià leg es men tat.1 

Al mo nogr àfic es re cull la veu de per so nes que, tot al llarg dels anys, han anat creant xar xes de re fle xió al vol tant de la temà -

ti ca que es va trac tar al dià leg i que no són “me dià ti ques”, que són menys co ne gu des “però amb un dis curs tant o més in te -

res sant” (Del clós, 2004a) que les pri me res. De sit jo d’em fa sit zar aquest fet per què va ser una de les qües tions més de ba tu -

des a tots els dià legs; ca lia crear im pac te me dià tic fins al punt que al gu nes ve ga des sem bla va que més enllà d’allò que és

me dià tic no hi ha via res. La ma tei xa di rec to ra ge ne ral de dià legs del Fòrum, Mi reia Be lil, re co nei xia aquest as pec te al fi nal

del Fòrum en afir mar “vam es tar, tots, mas sa cap tius dels ‘vips’” (Del clós, 2004b) I, tan ma teix, la rea li tat va mos trar que més

enllà dels per so nat ges me dià tics, mol tes per -

so nes del pla ne ta han ge ne rat pro ces sos de

re fle xió que s’han fet con èi xer mit jan çant cir -

cuits no ne cess ària ment as so ciats als grans

mit jans de co mu ni ca ció, però que, tam bé, al

cap da vall, han tin gut un im pac te im por tant. El

mo nogr àfic que pre sen tem, amb au tors i au to -

res de tot el món, n’és una bona pro va. 

No hem pretès de re co llir tot el que es va dir i dia -

lo gar du rant el Dià leg. En aquest sen tit, s’està

pre pa rant una pu bli ca ció que per se gueix aques -

ta fi na li tat.2 En base a un fil con duc tor que cons ta 

de tres parts es va pen sar el cos cen tral del mo -

nogr àfic i es van bus car per so nes que ha vien
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1 Per te nir una in for ma ció bàsi ca d’aquestes ini cia ti ves i so bre tot del que va re pre sen tar el Fòrum en con junt, con sul teu http://www.bar ce lo na2004.org/
2 Con sell Su pe rior d’Esports, Co mitè Olím pic Inter na cio nal, 2005: Esport: Dià leg Uni ver sal, Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce lo na 2004, Bar ce lo na, BPMO.

Nú ria Puig, coor di na do ra del mo nogr àfic i que,
jun ta ment amb Agus tí Boi xe da i Anna Vi la no -
va, va ser res pon sa ble de la Se cre ta ria Tècni ca
del Dià leg (Font: BPMO pho to).

L’es pe rit d’hos pi ta li tat es va trans me tre en el curs de tot el Dià leg (Font: BPMO pho to).



par ti ci pat com a po nents en el Dià leg i que per la

seva di ver si tat d’orígens, paï sos, gène re, for ma -

ció, etc. po gues sin il·lus trar-les. Es va pro ce dir

de la ma tei xa ma ne ra en les al tres sec cions ha bi -

tuals de la re vis ta: Dona i Es port, Art i Es port i

Opi nió. 

Pere Miró, di rec tor del Dià leg, ac tual di rec tor de

So li da ri tat Olím pi ca i que va ser el pri mer di rec tor 

de l’INEF de Ca ta lun ya, en fa una pre sen ta ció

glo bal en el marc de la qual es comprèn mi llor la

res ta d’articles. 

La pri me ra part se cen tra en la re fle xió, i trac ta

as pec tes re la cio nats amb la di ver si tat cul tu ral,

la sos te ni bi li tat i la pau i la seva re la ció amb l’es port. Klaus Hei ne mann ofe reix una re fle xió so bre la tra ject òria de l’es port con -

tem po ra ni en la qual uneix l’anà li si dels de sen vo lu pa ments més re cents amb pro ble mes ètics que hi van as so ciats. És com un

marc on es van si tuant els ar ti cles que vé nen a con ti nua ció. 

Ann Hall abor da un tema ja tan de moda com ho és la ges tió de la di ver si tat a les or ga nit za cions es por ti ves; i ho fa des d’una pers -

pec ti va crí ti ca, per què aler ta so bre el pe rill que el con cep te es que di en ac cions de ti pus ideolò gic i no abor di amb de te ni ment la

re for ma es truc tu ral de les or ga nit za cions per què in te grin ve ri ta ble ment la di ver si tat. Ivan Wad ding ton es preo cu pa pels pro ble -

mes so cials en l’esport d’alt ni vell i, més con cre ta ment, dels fut bo lis tes pro fes sio nals. Rui Go mes fa el ma teix, però cen trant-se en 

l’àmbit de l’esport i l’activitat fí si ca per a tot hom, tot aler tant so bre els tombs que es tan ex pe ri men tant els usos del cos. Juan Luis

Pa ra mio ana lit za els es ta dis es por tius en el marc de la post mo der ni tat, cosa que su po sa una con ti nuï tat amb al tres con tri bu cions

que s’han rea lit zat an te rior ment en aques ta ma tei xa re vis ta. Fi nal ment, Ga briel Ma ca ya re fle xio na so bre la con tri bu ció que el tu -

ris me i l’esport po den fer al de sen vo lu pa ment sos te ni ble, pre nent com a exem ple Cos ta Rica. 

El cas de Toni Ca pa rrós és una ex cep ció. No va par ti ci par en qua li tat de po nent en el Fòrum sinó com a vo lun ta ri. Tan ma teix, 

men tre es pre pa ra va aquest mo nogr àfic va sot me tre a re vi sió de la re vis ta –i pos te rior pu bli ca ció en cas d’és ser ac cep tat–

l’ar ti cle que ara in cloem i que és el fruit del seu tre ball a la Uni ver sity of Ca lifò rnia a Ber ke ley (USA) i, en par ti cu lar, del seu

in terès per l’o bra de Ma nuel Cas tells, pro fes sor fins fa pocs anys d’a ques ta uni ver si tat. Re pre nent el con cep te d’a quest au -

tor, a The Sport Net work (l’es port xar xa) ana lit za de qui na for ma l’e ra de la in for ma ció ha im pac tat en l’es port. Per a Cas tells

vi vim en una so cie tat xar xa i Ca pa rrós ens pro por cio na un as saig me ti cu lo sa ment do cu men tat so bre les ca rac te rís ti ques de

l’es port a la xar xa. 

A la se go na part del mo nogr àfic es po den lle gir pro pos tes con cre tes d’actuació. So vint, es cri ti ca que als con gres sos so la ment

s’analitza, però no es fan pro pos tes con cre tes. Doncs bé, al dià leg es port del Fòrum Bar ce lo na 2004 aques tes no van fal tar. Bru ce 

Kidd fa un am pli repàs de la llui ta pels drets hu mans en l’esport i aca ba afir mant que la si tua ció de les per so nes que tre ba llen en

con di cions d’explotació per a les em pre ses de pro duc ció de ma te rial es por tiu tam bé han de ser em pa ra des per aquests drets.

Nancy Ri ven bourgh ens ex pli ca de qui na ma ne ra els mit jans de co mu ni ca ció es por tius po den afa vo rir una cul tu ra de la pau.

L’equip de la Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na, en cap ça lat per Ma ria Prat, fa el ma teix, apli cant-ho a les no ves tec no lo gies. Fi -

nal ment, Ru bie la Arbo le da pro po sa un nou mo del d’actuació per al de sen vo lu pa ment de l’esport i l’activitat fí si ca a l’Amèrica Lla ti -

na i pot ser en al tres con ti nents que es tro bin en con di cions sem blants. 
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L’in ter canvi en el mar c de la di ver si tat tam bé va ser pro ta go nis ta del Diàleg
(Fon t: BPMO pho to).



El Dià leg L’Esport: Dià leg Uni ver sal va ser tam bé tes ti mo ni de mo ments ca rre gats d’un gran ce ri mo nial i d’altres en què el pro ta -

go nis ta va ser l’intercanvi. No vo líem dei xar de re flec tir aquests as pec tes, als quals de di quem la ter ce ra part. 

El jut ge Kéba M’Baye ens va im pres sio nar per la sa vie sa de les se ves pa rau les i la seva ca pa ci tat oratò ria a la ses sió plenà ria fi -

nal, trac tant el tema de l’esport i la seva con tri bu ció al de sen vo lu pa ment i a la pau. Aques ta ses sió va ser en re gis tra da i Mar ta Fu -

lla na s’ha ocu pat de do nar for ma li terà ria a la in ter ven ció oral, amb la màxi ma fi de li tat. 

Anna Vi la no va in for ma de l’intercanvi en un ar ti cle que se cen tra en els ta llers que es van rea lit zar; ex pli ca les temà ti ques trac ta -

des a ca das cun i en fa un breu re sum. Es com ple men ta amb un an nex on s’informa del pro gra ma ín te gre, el qual per met de cop sar 

la ri que sa de la ini cia ti va. 

El ce ri mo nial es va man te nir en el mis sat ge de clau su ra del Dià leg a càrrec de Joan Anto ni Sa ma ranch, però que va ser lle git per

Zhen liang He, pre si den ta de la Co mis sió per a l’Educació i la Cul tu ra olím pi ques del CIO (Co mitè Olím pic Inter na cio nal), per què

una lleu in dis po si ció va im pe dir-li de ser-hi pre sent. 

Ja a les sec cions ha bi tuals de la re vis ta, es va de ma nar a Ger trud Pfis ter una con tri bu ció en l’apartat de Dona i Es port. De na cio -

na li tat ale man ya, ac tual ment pro fes so ra a Di na mar ca, ja fa anys que ens sorprèn amb la seva ca pa ci tat i sen si bi li tat per en ten dre i 

ana lit zar la pràcti ca es por ti va de les do nes isl àmi ques. Se guint amb la tra di ció, Ra mon Ba lius ens de lec ta amb el que va ser el

con tin gut de la seva ponè ncia el pri mer dia del dià leg, que al ho ra era el Fòrum Mun dial de l’Educació, la Cul tu ra i l’Esport, tro ba da

bien nal de la Co mis sió per a l’Educació i la Cul tu ra olím pi ques del CIO. Va ser in vi tat per l’esmentada co mis sió per par ti ci par en la

ses sió so bre Es port i Cul tu ra. 

Fi nal ment, en l’apartat Opi nió, hem inclòs la de Lars Grael, Se cre ta ri de Jo ven tut, Esport i Temps Lliu re de l’Estat de São Pau lo, al

Bra sil. La seva bio gra fia per so nal es ba rre ja amb les se ves ac tua cions en matè ria es por ti va i, en con junt, ens ha sem blat una ex -

pe rièn cia d’interès per ser in clo sa en aquest apar tat. 

Per aca bar, cal in di car que vo lunt ària ment no s’han inclòs les re ferè ncies de mol tes pu bli ca cions ci ta des per au tors i au to res i

que, pro ba ble ment, exis tei xen en es pan yol; hem man tin gut les edi cions que se ci ta ven a les ver sions ori gi nals. Com que la nos tra

es pe ran ça és que aques ta pu bli ca ció es co ne gui més enllà de les nos tres fron te res lin güís ti ques, ens ha sem blat que amb aquest

ad ver ti ment n’hi ha via prou. 

Vo lem aca bar ex pres sant el de sig que l’esforç rea lit zat en l’edició d’aquest mo nogr àfic es vegi com pen sat per una bona aco lli da

en tre els lec tors i lec to res de la re vis ta Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports. 

Bi blio gra fia

DELCLÓS, T. (2004a). Dià legs. Una mul ti tud de dis cur sos. El País, 23 de setem bre.

– (2004b). Entre vis ta con Mi reia Be lil, di rec to ra de diá lo gos del Fó rum de Bar ce lo na. El País, 12 d’oc tu bre.
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El Dià leg del Fòrum Bar ce lo na 2004
“L’Esport: Dià leg uni ver sal”
§ PERE MIRÓ

Di rec tor de So li da ri tat Olím pi ca
i Di rec tor del Dià leg L’ Esport: Dià leg uni ver sal

Ben vol guts amics, arri bem al fi nal d’a -

quests tres dies i per a mi, com a di rec tor

d’a quest Dià leg, po den en ten dre que

real ment és una gran res pon sa bi li tat no

no més in ten tar re su mir una mi que ta el

que ha pas sat aquí, sinó es pe cial ment

par lar da rre re del jut ge M’Ba ye, que real -

ment és una de les per so nes més bri -

llants a ni vell d’o ratò ria, i so bre tot amb

més ex pe rièn cia en el mo vi ment olím pic

in ter na cio nal, i a part con si de ro que sem -

pre apre nem d’ell. Vol dria agrair al jut ge

M’Ba ye tot el que ens ha en sen yat als

que es tem aquí i real ment la con fian ça

que ens ha di po si tat, en al gu na d’a ques -

tes ac cions que ha co men tat.

Pas sa ré a in ten tar re su mir breu ment el

que ha pas sat aquests tres dies. El Co mitè 

Orga nit za dor va de ci dir que no fa ríem

con clu sions con cre tes, per què pre ci sa -

ment en te nem que la ri que sa d’a quest

Dià leg, la ri que sa d’a quest Fòrum, és l’in -

ter can vi i en te nem que to tes les idees són

vàli des i que to tes ha de que dar re co pi la -

des i, per això, el Fòrum Uni ver sal de les

Cul tu res Bar ce lo na 2004, ha es tat, du -

rant aquests dies, un es pai ido ni per de ba -

tre els as pec tes fo na men tals que avui en

dia en vol ten un fe no men tan uni ver sal

com és l’es port. 

Du rant tres dies, L’Esport: Dià leg uni ver -

sal ha es tat l’escenari en el qual s’ha ana -

lit zat i re fle xio nat so bre la pràcti ca es por -

ti va i es pe cial ment el seu en torn. Sota el

pa tro ci ni del Co mitè Olím pic Inter na cio -

nal, el Co mitè Orga nit za dor d’aquest dià -

leg ha es tat im pul sat per di ver ses en ti tats: 

el Co mi té Olím pi co Espa ñol, l’Ajuntament 

de Bar ce lo na, el Con se jo Su pe rior de De -

por tes i la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya.

L’INEF de Ca ta lun ya ha es tat l’encarregat

de por tar a ter me els tre balls de Se cre ta ria 

Tècni ca. A tots ells, el nos tre agraï ment

més pro fund.

Més de 700 par ti ci pants pro ce dents del

vol tant de 170 paï sos, han as sis tit en

aquest Dià leg, una pri me ra con clu sió que

po dríem ex treu re se ria que la uni ver sa li -

tat, la mul ti cul tu ra li tat i la di ver si tat han

es tat una rea li tat. 

La presè ncia, tam bé, de re pre sen tants del 

mo vi ment olím pic i es por tiu, at le tes, Co -

mitè Olím pic Inter na cio nal, co mitès olím -

pics na cio nals, fe de ra cions in ter na cio -

nals, or ga nit za cions go ver na men tals i no

go ver na men tals, re pre sen tants de la co -

mu ni tat acadè mi ca i cien tí fi ca, del món

em pre sa rial, dels edu ca dors... tots han

en ri quit pro fun da ment aques tes jor na des.

Les ex cel·lents pre sen ta cions for mals

ofer tes pels nos tres po nents, han es tat la

base d’un fruc tí fer in ter can vi d’idees de

de bat, de re fle xió; és a dir, de dià leg so bre 

un fe no men tan im por tant i tan uni ver sal

com ho és l’esport.

Com sa ben, hem trac tat aquests te mes en 

ses sions plenà ries, ses sions pa ral·le les i

per a te mes més es pe cí fics hem uti lit zat

ta llers. Gràcies a tothom, gràcies a tots

aquells que han in ter vin gut com a ora dors 

i des del pú blic com a fila zero. 

Per què és gràcies a tots vo sal tres que hem 

fet pos si ble aques ta autè nti ca con fra ter -

nit za ció dins del marc d’un res pec te to tal i 

d’una to lerà ncia ab so lu ta a les opi nions

de ca das cú.

Com sa ben, aquest dià leg s’ha es truc tu rat 

en tres jor na des:

El pri mer dia el vam ini ciar amb la ce rimò -

nia d’inauguració en la qual vam te nir el

pri vi le gi de po der comptar amb el pre si -

dent Jac ques Rog ge, que va inau gu rar les

jor na des acom pan yat per Joan Anto ni Sa -

ma ranch i d’altres au to ri tats.
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Pre sen ta ció

Aquest ar ti cle con té la ma jor part del dis curs pro nun ciat per Pere Miró el dia de la cloen da

del Dià leg. Com que s’hi re su mia molt cla ra ment el con junt del que s’ha via fet, s’ha cre gut

opor tú in clou re’l com pa rau les in tro duct òries dels ar ti cles que aple ga aquest dossier

mo nogr àfic. 

Pre sen ta tion

This ar ti cle gi ves an ac count of the main part of the speech gi ven by Pere Miró the

con clu ding day of the Dia lo gue. As it sum ma ri ses clearly all that has been done, it was

con si de red ap pro pria te to in clu de it as an in tro duc tion to the ar ti cles that make up this

spe cial is sue. 

Pere Miró al cos tat de Jac ques Rog ge, pre si dent del
Co mitè Olím pic Inter na cio nal, en el curs d’u na roda
de prem sa ce le bra da du rant el Dià leg
(Fon t: BPMO pho to).



Es va de sen vo lu par el Fòrum Mun dial

de l’Edu ca ció, la Cul tu ra i l’Esport, una

tro ba da pe riò di ca de la Co mis sió d’Edu -

ca ció i Cul tu ra del CIO que, per pri me ra

ve ga da, ha es tat ober ta al pú blic en ge -

ne ral i això ja és una fita en ella mateixa. 

Per què hem acon se guit aques ta in ter co -

mu ni ca ció di rec ta en tre una es truc tu ra

del mo vi ment olím pic i una par ti ci pa ció

ge ne ra lit za da per part de la co mu ni tat a

la qual per tan yem. Aca ba da aques ta

 jornada es va apro var una re so lu ció

 institucional del CIO que, com que ja

es va pre sen tar en aquest au di to ri, no re -

pe ti ré.

Du rant el se gon dia el tema Esport i De -

sen vo lu pa ment sos te ni ble va ser trac -

tat des de di ver sos an gles. Els cap gi ra -

ments que co neix l’es port mo dern han

es tat ob jec te de di ver sos de bats d’or dre 

econò mic i so cial, de va lors i prin ci pis

ètics, de la dig ni tat i l’ex plo ta ció dels

es por tis tes. 

El de sen vo lu pa ment de l’esport en el sen -

tit pro pi del ter me ha po sat de re lleu les

de si gual tats en tre els di ver sos paï sos i la

ne ces si tat d’una coo pe ra ció in ter na cio nal

més sòli da. L’assistència tècni ca i fi nan -

ce ra del Co mitè Olím pic Inter na cio nal i de

la So li da ri tat Olím pi ca, ha es tat molt

apre cia da.

Esport i con di cions per la pau, ha es tat

el tema de la ter ce ra jor na da que s’ha

trac tat en ses sions plenà ries, pa ral·le les 

i ta llers. En aquest món on el nom bre de

con flic tes ar mats està crei xent i on tam -

bé la di ferè ncia en tre rics i po bres s’in -

cre men ta, el pa per de l’es port és im por -

tant per de sen vo lu par la so li da ri tat. Di -

ver ses ini cia ti ves du tes a ter me per cam -

pions olím pics i ONG’s per pro mou re la

pau i l’es port per a tot hom a ni vell co mu -

ni ta ri tam bé han es tat des ta ca des, es pe -

cial ment la ne ces si tat de fer que els es -

por tis tes d’alt ni vell si guin cons cients

del pa per que po den ju gar en l’e du ca ció

dels jo ves, la ne ces si tat de cen trar-se en 

l’e du ca ció pre ven ti va per llui tar con tra

la violè ncia, el pro jec te de la tre va olím -

pi ca i la coo pe ra ció en el marc de les Na -

cions Uni des han es tat ac cions con cre -

tes per pro mou re la pau.

Vol dríem, com a or ga nit za dors, trans -

me tre’ls la nos tra per cep ció i és que

sin ce ra ment, n’ha gués sim vol gut més i

això a ve ga des no arri ba al fi nal d’un

con grés, no sal tres ha gués sim vol gut

més temps per a tot i es pe rem que

vostès tam bé.

El Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce -

lo na 2004, en ge ne ral, i el Dià leg L’Es -

port: Dià leg uni ver sal en par ti cu lar, pen -

sem que han es ta blert un pre ce dent sin -

gu lar, tal ve ga da únic, que com a fòrum

de dis cus sió, in ter can vi d’i dees que es pe -

rem pu gui te nir una con ti nuï tat en un fu -

tur, això és el que de sit gem i això és el que 

de sit ja ríem que les au to ri tats i or ga nit za -

cions per ti nents po gues sin pren dre com a

una idea de fu tur.
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“Per què és gràcies a tots vo sal tres que hem fet pos si ble aques ta autè nti ca con fra ter nit za ció dins del
marc d’un res pec te to tal i d’u na to lerà ncia ab so lu ta a les opi nions de ca das cú”
(Fon t: BPMO pho to).

“En el dià leg Esport: Dià leg Uni ver sal s’ha es ta blert un pre ce dent sin gu lar, tal ve ga da únic com a
fòrum de dis cus sió, in ter can vi d’i dees que es pe rem que pu gui te nir una con ti nuï tat en un fu tur” 
(Font: BPMO pho to).



És sos te ni ble l’esport ac tual?
Una anà li si des de la pers pec ti va èti ca

§ KLAUS HEI NE MANN
Ca tedr àtic emè rit de So cio lo gia de la Uni ver si tat Ham burg (Ale man ya)
i au tor de tex tos i di rec tor de cur sos
del Cam pus Vir tual de l’Esport de l’INEF de Ca ta lun ya 

Resum
L’ar ti cle plan te ja la di fi cul tat de res -

pondre a la pre gun ta en ter mes ge ne rals,

per què l’es port és un fe no men molt he te -

ro ge ni i tam bé sotmès a una evo lu ció

cons tant. Par tint d’a ques ta cons ta ta ció,

s’a na lit zen les qües tions que afec ten la

sos te ni bi li tat de l’es port ac tual. Es con si -

de ra que la pos si bi li tat de con tro lar l’e vo -

lu ció de l’es port i al ho ra tam bé d’im po sar 

i as se gu rar els pro pis ideals, va lors i ba -

ses èti ques és molt li mi ta da. L’es port, i

per da munt de tot l’es port d’alt ren di -

ment, s’en fron ta a exigè ncies, in te res sos

i ex pec ta ti ves ex ter nes que són di fí cils de

sa tis fer sen se in fli gir l’èti ca es por ti va.

Aques tes in fluèn cies ex ter nes fan cada

ve ga da més di fí cil que es com plei xi el

prin ci pi d’i gual tat d’o por tu ni tats i que es

res pec ti la dig ni tat de les per so nes que

prac ti quen l’es port. Tan ma teix, el pro ble -

ma ra di ca en el fet que si l’es port dei xa

de res pec tar aquest prin ci pi d’i gual tat i la 

dig ni tat dels prac ti cants, perdrà la seva

cre di bi li tat. 

És sos te ni ble
l’es port ac tual?

 Aques ta és la qües tió plan te ja da per tro -

bar una res pos ta du rant una de les ses -

sions del Dià leg “Esport Dià leg Uni ver -

sal” del Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res

Bar ce lo na 2004. Com es pot es pe rar, el

re sul tat d’a ques ta mena de de bats és

poc con vin cent atès que es plan te ja la

dis cus sió so bre una qües tió per a la

qual, com que és tan ge ne ral, és im pos -

si ble tro bar una res pos ta que sa tis fa ci

al ho ra tot hom. Vull ex pli car aquí les

raons del meu es cep ti cis me. Per fer-ho,

co men ço amb dos exem ples: 

Dos exem ples
i el seu sig ni fi cat 

El pro ble ma prin ci pal al qual s’en fron ta -

va l’es port en els anys 70 era el de com

sal va guar dar la su per vivè ncia de l’es -

port ama teur, so bre tot pel que fa als

par ti ci pants en els Jocs Olím pics, da -

vant l’a me na ça de la crei xent co mer cia -

lit za ció de l’es port. Es te mia que amb la

pèrdua de la ca te go ria d’a ma teur es

veiés ame na ça da la ma tei xa iden ti tat de

l’es port, es des truïs sin ideals fo na men -

tals, s’a ban do nés l’èti ca de l’es port, per

tal com l’es port or ga nit zat en as so cia -

cions i clubs es por tius es tro ba va en

con tra po si ció a l’ac ti vi tat pro fes sio nal,

al mer cat i als be ne fi cis econò mics. La

ra cio na li tat econò mi ca, les lleis del mer -

cat i la co mer cia lit za ció de l’es port es

tro ba ven fora de la seva ideo lo gia i de la

pròpia in ter pre ta ció; els seus ideals: la

so li da ri tat, el no als in te res sos in di vi -

dua lis tes, el seu carà cter vo lun ta ri, el no 

pro fes sio na lis me, l’ac ti vi tat en co mu ni -

tat, el no as so cia cio nis me. Aquest ca -

ràcter vo lun ta ri, el seu idea lis me, el fi -

nan ça ment dels mem bres i les grans

sub ven cions es ta tals feien pos si ble, ‘de

pas sa da’, els èxits de les as so cia cions i

clubs es por tius. L’es por tis ta que guan ya 

di ners no és es por tis ta, es deia. Els

ideals de l’a ma teu ris me i les res tric cions 

en la pu bli ci tat li mi ta ven la uti lit za ció

econò mi ca de l’es port.1
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Abstract

It is dif fi cult to ans wer the pro po sed

ques tion from a ge ne ral point of view

be cau se of the he te ro ge neity and per ma nent 

evo lu tion of sport. From this star ting point

ques tions re la ted with the sus tai na bi lity of

sport are analy sed. It is very dif fi cult to

con trol sport evo lu tion and to en su re its

ideals, va lues and et hi cal ba sis. Sport, and

es pe cially top-level sport, is con fron ted with 

ex ter nal re qui re ments, in te rests and

ex pec ta ti ves that are not com pa ti ble with

sport et hics. The se ex ter nal in fluen ces make 

dif fi cult the achie ve ment of the equal

op por tu ni ties prin ci ple and the res pect of

hu man dig nity in sport. Ho we ver, the

pro blem is that if sport does not res pect

any mo re this equa lity prin ci ple and the

dig nity of sport peo ple it will loo se its

cre di bi lity. 

Key words

Sus tai na bi lity, Sport he te ro ge neity, Sport

et hics, Hu man dig nity, Equal op por tu ni ties

Sos te ni bi li tat, He te ro ge neï tat de l’es port,
Èti ca es por ti va, Dig ni tat hu ma na, Igual tat
d’o por tu ni tats 

n Pa ra ules cla u

1 Fins als anys vui tan ta, com és sa but, era mal vist i fins i tot era prohi bit guan yar di ners amb l’es port. Això es re flec -

teix en molts exem ples: Jim Thor pe, per exem ple, va per dre la me da lla d’or, que ha via guan yat en 1912 als Jocs

Klaus Hei ne mann en el curs de la seva in ter ven ció
(Fon t: BPMO pho to).



Però tots els es for ços per sal var l’i deal de

l’a ma teur da vant del po der del mer cat van 

ser inú tils. A mit jan dels 80 es va clau di -

car de fi ni ti va ment. L’es port va pas sar a

ser una pro fes sió, un mitjà per acon se guir

ingressos econòmics. 

En 1979, un grup de cien tí fics va plan te -

jar a la Deuts che Sport bund (DSB: Fe de -

ra ció d’Esports d’Ale man ya, or ga nit za ció

no es ta tal que agru pa tot l’es port ale -

many) l’o pi nió que cal dria pres tar la màxi -

ma aten ció al pro ble ma de la re la ció en tre

es port i medi am bient. Però quan es va

pre sen tar a la Jun ta Ge ne ral de la DSB un

con cep te re la cio nat amb el tema, aquest

es va re bre amb som riu res (de ve ga des de

menyspreu) i so vint amb ria lles (des pec ti -

ves) –“qui nes idees més es tran yes plan te -

gen els cien tí fics”–; se gons l’o pi nió ge ne -

ra lit za da, l’es port i el medi am bient no

eren un tema d’ac tua li tat. Cinc anys més

tard, la DSB va crear una co mis sió de gran 

pes po lí tic ano me na da “es port i medi am -

bient”, gai re bé sen se presè ncia de cien tí -

fics. No es pot su po sar que la DSB des co -

brís sob ta da ment el seu amor pel medi

am bient; més aviat es trac ta va que el mo -

vi ment eco lo gis ta i les se ves or ga nit za -

cions ana ven as so lint cada ve ga da més

im portància a Ale man ya i su po sa ven, per

tant, una ame na ça per al nor mal de sen vo -

lu pa ment de l’es port. Aques ta si tua ció re -

que ria una reacció. 

La ce gue tat èti ca del mer cat

i la li mi ta da pos si bi li tat

de con trol de l’es port 

És evi dent que la pos si bi li tat de con tro lar

l’e vo lu ció de l’es port és molt li mi ta da i al -

ho ra tam bé ho és d’im po sar i as se gu rar

els pro pis ideals, va lors i ba ses èti ques,

com es de mos tra cla ra ment en l’e xem ple

d’i deal de l’es port ama teur. Com es pot

ex pli car això? 

L’es port s’ha con ver tit en una com ple xa

in dús tria en el marc d’un sis te ma econò -

mic de mer cat lliu re amb una xar xa poc

dià fa na d’in te rre la cions in dus trials ba sa -

des en una gran di ver si tat d’in te res sos

que re que rei xen, per a la seva con jun ció,

ne go cia cions a di ver sos ni vells.2 

El mer cat es dis tin geix per la seva “ce gue -

tat èti ca”. O dit d’u na al tra for ma: l’ac tua -

ció econò mi ca adre ça da al mer cat se se pa -

ra com ple ta ment de qual se vol prin ci pi o

con si de ra ció ètics (Lam mers/ Schmitz,

1995). Pre ci sa ment aques ta dis so cia ció

és la que con fe reix a l’e co no mia la seva

pro duc ti vi tat.3 L’èti ca cos ta di ners i re -

dueix, doncs, la com pe ti ti vi tat din tre del

mer cat (Löhr, 1991). Qui per met que apa -

re guin prin ci pis ètics en la seva ac tua ció

obra en con tra dels seus in te res sos econò -

mics. Això se ria fa tal per dos mo tius: una

or ga nit za ció, el mo del de com por ta ment

de la qual es basa (tam bé) en prin ci pis

ètics, pa teix com a càstig in nom bra bles

pèrdues econò mi ques i pro ba ble ment de -

sa pa rei xerà a llarg ter mi ni del mer cat.

Tam poc els mem bres d’u na jun ta di rec ti va

no re ben l’e lo gi ni la ree lec ció per què ha gin 

di ri git la seva or ga nit za ció com a bo nes

per so nes amb una res pon sa bi li tat èti ca,

sinó que pre val la seva va li de sa com a

bons di rec tius que han acon se guit i con ti -

nua ran acon se guint un èxit econò mic. És

so bre tot la gran pres sió exer ci da pels mit -

jans de co mu ni ca ció, els pa tro ci na dors i

tam bé els clubs es por tius que bus quen re -

sul tats, la que re dueix la lli ber tat de po der

ac tuar de for ma èti ca ment res pon sa ble.4

Els ideals olím pics es con ver tei xen en l’es -

tratè gia ideal de màrque ting. 

Més en da vant, en trac tar so bre els drets

hu mans a l’es port i so bre el do pat ge, s’ex -

po sa ran les con se qüèn cies que tot això

oca sio na en l’es port. 

La re la ti vi tat hist òri ca

de les si tua cions con flic ti ves

a l’es port 

No és pos si ble en ten dre ni ex pli car cor -

rectament els pro ble mes de l’es port i

 paral·le la ment la qües tió de la seva

 sostenibilitat sen se te nir en comp te

prèvia ment el seu re re fons hist òric i les

con di cions econò mi ques, po lí ti ques i

co mer cials reg nants en cada mo ment.

Tant en la bi blio gra fia, com en mol tes

ex pli ca cions i xe rra des dels res pon sa -

bles de l’es port, en els mit jans, es plan -

te ja una llar ga llis ta de pro ble mes reals

que preo cu pen en aquest mo ment a les

or ga nit za cions de l’es port.5 Con tí nua -

ment se sen ten quei xes so bre:

n La des me su ra da mag ni tud dels Jocs

Olím pics; són mas sa cars, creen in -

fraes truc tu res que des prés no es po den

apro fi tar ade qua da ment.

n Les càrre gues me diam bien tals que su -

po sen els grans es de ve ni ments es por -

tius.

n La im men sa di fi cul tat de con tro lar l’ús

de sub stàncies do pants.

n Els pro ble mes de la co mer cia lit za ció de

l’es port i la seva ins tru men ta lit za ció po -

lí ti ca.
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Olím pics, en par ti ci par en un joc de beis bol per di ners; aquest ma teix des tí va te nir la pa re lla de pa ti nat ge so bre gel, Ki lius/Bäum ler, per què ja abans dels Jocs Olím pics on van

guan yar una me da lla ha vien sig nat un con trac te pro fes sio nal; l’es quia dor aus tríac Karl Schranz ni tan sols va ser admès als Jocs Olím pics d’Hi vern de Sap po ro, per què ha via fet

pu bli ci tat d’u na mar ca de cafè. No es per me tia que els mo ni tors d’es quí, per exem ple, pren gues sin part en els Jocs Olím pics. Si la sa ma rre ta o al gu na peça de roba d’u na es tre lla 

de fut bol mos tra va la mar ca d’un pa tro ci na dor, el fut bo lis ta ha via de can viar-se de sa ma rre ta abans d’i ni ciar una en tre vis ta per a la te le vi sió, per evi tar la ‘pu bli ci tat per so na lit za -

da’; de ve ga des la te le vi sió no més en fo ca va les ca mes dels fut bo lis tes per no in cor po rar la pu bli ci tat de les ban des (cri ti ca da com a pu bli ci tat sub li mi nar). Avui ens sem bla ri dí -

cul, però a la Fe de ra ció d’Esports d’Ale man ya es va dis cu tir afe rris sa da ment la qües tió de si el lo go tip pu bli ci ta ri a la màni ga de la sa ma rre ta d’un at le ta po dia te nir 8 cm o 9 cm

de lon gi tud (Hei ne mann, 1995, Win kler, 1985).
2 En aques ta xar xa s’en tre lla cen els di fe rents in te res sos dels se güents ele ments: els clubs im pli cats o, en al tres ca sos, els pro pie ta ris d’e quips; els qui di ri gei xen la Lli ga, és a dir,

les agru pa cions pro fes sio nals o bé els ju ga dors, àrbi tres, en tre na dors, pre pa ra dors i les se ves or ga nit za cions o el seu màna ger; els es pec ta dors als es ta dis i els del te le vi sor; els

sec tors econò mics de di cats a la in dús tria del lleu re, com ara la te le vi sió, els mit jans im pre sos, els pro pie ta ris dels es ta dis, etc.; els pro veï dors d’a pa rells, ac ces so ris i ves ti men ta

es por ti va; fi nal ment l’Estat, que amb les se ves fun cions le gis la ti ves i exe cu ti ves i amb les se ves sub ven cions, es ta bleix les con di cions bàsi ques de l’ac ti vi tat co mer cial d’a quest

sec tor (Hei ne mann, 1995). 
3 Altres sis te mes econò mics, com el so cia lis me, eren com pa ra ti va ment ine fi ca ços i per tant es ta ven con dem nats al fracàs, per què re but ja ven l’ànim de lu cre in di vi dual i la pro pie -

tat pri va da i exi gien a l’ac tua ció econò mi ca que tin gués en comp te al ho ra uns ob jec tius, mo tius i con se qüèn cies èti ca ment de sit ja bles. 
4 Ve geu, per a més de tall, Hei ne mann (2004). 
5 Ve geu com a exem ple Mes sing/Emrich (1996).  



n Els dis tur bis pro vo cats pels fans i, per

da munt de tot, la crei xent ame na ça dels 

te rro ris tes i per tant els pro ble mes de

se gu re tat.

n La pro gres si va in cor po ra ció de re cur sos

da vant de la re duc ció en l’aug ment dels

ren di ments.

n La cada ve ga da més gran de pendència

que l’es port té de les no ves tec no lo gies i 

els des co bri ments cien tí fics. 

Així i tot és im pos si ble com pren dre aquests 

pro ble mes sen se ex pli car l’e vo lu ció hist òri -

ca i la si tua ció ac tual. De la ma tei xa ma ne -

ra, qui pot ga ran tir que d’a quí a 10 anys no 

ens en riu rem, d’a quests pro ble mes, i de la 

for ma en què s’està trac tant de re sol dre’ls,

de la ma tei xa ma ne ra que avui és gai re bé

in com pren si ble la inú til llui ta dels anys 70

del se gle pas sat per man te nir l’i deal de

l’es port ama teur? La cosa es sen cial és,

de fet, ser més sen si ble als pro ble mes que

in flui ran en el fu tur en l’es port i que avui

no més s’al bi ren en un ho rit zó llunyà, sen se 

menysprear-ne la im portància. És aques ta

l’ú ni ca for ma de po der reac cio nar ade qua -

da ment en el seu mo ment. 

Per exem ple, és im por tant plan te jar-se

que acos tu mem a pen sar que tot evo lu -

cio na de for ma li neal, com ha es tat sem -

pre en el pas sat. És el que jo ma teix ano -

me no pro fe cia de la cor ba li neal. Però

això es con tra po sa a to tes les ex pe rièn -

cies de la vida. Tota mun tan ya té el seu

cim, des prés d’u na vall arri ba el ves sant,

des prés de l’im puls ve la bai xa da, la sort i 

la desgràcia no per du ren per sem pre i per 

això cal plan te jar-se amb prou an te la ció

si l’Olim pis me con ti nuarà evo lu cio nant

com fins ara. A l’úl tim ca pí tol jus ti fi ca -

rem que no ha de ser ne cess ària ment

així. 

Els va lors i l’èti ca

en la gue rra d’in te res sos 

Per com pren dre el sig ni fi cat del ter me

sos te ni bi li tat ha de plan te jar-se en pri mer

lloc la tesi se güent: so vint es par la d’“els

va lors de l’es port”. Però aques ta for mu la -

ció és err ònia o si més no equí vo ca. Més

aviat cal par tir de la base que l’es port, en

si ma teix, no té cap va lor i tam poc no re -

pre sen ta cap va lor. Quan es par la dels va -

lors de l’es port es fa re ferè ncia més aviat a 

una va lo ra ció (po si ti va) dels efec tes o les

fun cions –per exem ple per a la so cia lit za -

ció i l’e du ca ció, per a la in te gra ció so cial,

per a la sa lut– que com por ta real ment la

pràcti ca es por ti va o que com a mí nim

s’es pe ra d’ob te nir –el ma teix es por tis ta,

les as so cia cions o clubs o tam bé els po lí -

tics. Els va lors de l’es port són les valo -

racions dels seus efec tes rea lit za des per

 diferents ti pus d’or ga nit za cions (Hei ne -

mann, 2001). 

Si això s’a pli ca a la qües tió que aquí ens

plan te gem po dem dir que la sos te ni bi li tat

no és una ca rac te rís ti ca de l’es port en si

ma teix, sinó una va lo ra ció dels efec tes de -

ri vats, pro vo cats o tam bé te muts del  (cor -

responent) es port. 

Per aquest mo tiu la pre gun ta “És sos -

tenible l’es port ac tual?” tam poc està

plan te ja da co rrec ta ment: par lant amb

pre ci sió hau ríem de dir: com va lo ren

–po si ti va ment o ne ga ti va ment– els di fe -

rents grups de per so nes, or ga nit za cions,

in dús tries de l’es port, po lí tics, par tits

 polítics, grups eco lo gis tes, es glé sies, sin -

di cats, els ma tei xos es por tis tes, mit jans,

etc., l’e vo lu ció, les fun cions, con se qüèn -

cies, efec tes de ri vats de les di fe rents

 modalitats de l’es port i de la pràcti ca es -

por ti va? 

Tan ma teix, aques tes va lo ra cions de pe -

nen dels in te res sos econò mics i po lí tics

del mo ment, de les ideo lo gies re pre sen -

ta des, de les ba ses èti ques de cada un

dels grups i, na tu ral ment, tam bé del po -

der de de fen sar i d’im po sar els pro pis in -

te res sos i va lors da vant d’al tres. No hi

ha dub te que és dis tin ta la va lo ra ció que

de l’es port d’alt ren di ment per a nens

fan les es glé sies i les as so cia cions de

pro tec ció de me nors o els clubs es por -

tius, que la càrre ga me diam bien tal de

l’es port es va lo ra de for ma di fe rent des

dels grups eco lo gis tes o des de la in dús -

tria tu rís ti ca, que els met ges es por tius

va lo ren de for ma dis tin ta les le sions

dels at le tes que els res pon sa bles (l’en -

tre na dor, el di rec tor tècnic) de l’èxit es -

por tiu (i per tant, tam bé econò mic) d’un

club. 

En la so cie tat mo der na no hi ha una har -

mo nia en tre els in te res sos econò mics i

po lí tics ni tam poc unes ba ses èti ques de 

con duc ta re co ne gu des en ge ne ral. La

cosa ha bi tual a les so cie tats mo der nes

és més aviat una di ver si tat de for mes de

vida, una va rie tat i fle xi bi li tat de ma ne -

res de pla ni fi car-la i, per tant, una he te -

ro ge neï tat en l’o rien ta ció dels va lors així

com una man ca da uni for mi tat de les po -

si cions èti ques. La in di vi dua lit za ció,

con si de ra da ca rac te rís ti ca de les so cie -

tats mo der nes, tro ba la seva imat ge en

aques ta di fe ren cia ció so cial i cul tu ral de 

l’o rien ta ció dels va lors de la so cie tat i

dels prin ci pis ètics. Cada un dels prin ci -

pis es de vindrà al gu na cosa sub stan cial

se gons l’o rien ta ció èti ca de la seva ac -

tua ció. La con se qüèn cia d’això: els prin -

ci pis ètics, així com les con vic cions i

 valoracions ideolò gi ques i re li gio ses ja

no més te nen una im portància pri va da;

ja no gau dei xen per prin ci pi del re co nei -

xe ment ge ne ral. Quan una or ga nit za ció

pren, per exem ple, de ci sions ba sa des en 

prin ci pis ètics o en ac tua cions im preg -

na des de re re fons re li giós o ideolò gic, es

veu obli ga da nor mal ment a jus ti fi car

aques ta de ci sió per no pro duir una im -

pres sió d’i rra cio na li tat (Herms, 1991).

Per tot ple gat tam poc és pos si ble pro -

por cio nar una va lo ra ció ho mogè nia, ac -

cep ta da per tot hom, a la qües tió de si

l’es port mo dern és sos te ni ble. 

El pro ble ma del po der

i la in fluèn cia 

Fora d’això, cal no obli dar tam poc el po -

ten cial de po der i in fluèn cia de les di fe -

rents or ga nit za cions i grups d’in te res sos

per fer res pec tar les se ves po si cions (èti -

ques, po lí ti ques i econò mi ques). Ser veix

aquí per fec ta ment l’e xem ple del medi am -

bient ex po sat al co men ça ment. Tam poc

la llui ta per l’i deal de l’es port ama teur es

ba sa va no més en prin ci pis ètics i ideals de 

l’es port, sinó més aviat en la re cer ca del

po der i la in fluèn cia: la prohi bi ció de qual -

se vol comercialització dels èxits esportius

i la popularitat 

n Es fo na men ta va en ideo lo gies que per -

me tien als seus de fen sors ex clou re

grups de per so nes que re sul ta ven mo -
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les tes, as se gu rar-se les pròpies po si -

cions i dis si mu lar amb or na ments els

seus pro pis in te res sos, i 

n es de via al te mor de les or ga nit za cions

es por ti ves i els seus mem bres que la co -

mer cia lit za ció su po sés una pèrdua de

po der i d’in fluèn cia so bre la rea lit za ció

de l’es port. 

És a dir, les or ga nit za cions es por ti ves

van in ten tar d’e vi tar una co mer cia lit za ció 

per po der con ser var el con trol so bre l’es -

port. Les or ga nit za cions es por ti ves –com

ara el CIO, les agru pa cions pro fes sio nals

na cio nals i in ter na cio nals– eren fins ales -

ho res els res pon sa bles sen se li mi ta cions

de dic tar les nor mes de l’es port i d’or ga -

nit zar com pe ti cions na cio nals i in ter na -

cio nals; es ta blien les con di cions per a la

seva rea lit za ció i de ter mi na ven qui hi po -

dia par ti ci par (Hei ne mann, 1995). El

carà cter afec cio nat dels at le tes ho per -

me tia; al ho ra, ga ran tia una or ga nit za ció

fruc tuo sa i un fi nan ça ment ba sat en el

seu carà cter vo lun ta ri. Aques ta au to no -

mia de l’es port es va anar re duint a

comp te de la crei xent co mer cia lit za ció,

del gra dual as cens de la in fluèn cia dels

mit jans de co mu ni ca ció i de la in ter ven -

ció de l’Estat. Du rant molt de temps les

or ga nit za cions es por ti ves han in ten tat

de fen sar-se de for ma vehe ment –en ca ra

que fi nal ment inú til– con tra aques ta

pèrdua d’in fluèn cia. 

D’a ques tes re fle xions es con clou que l’es -

port, i per da munt de tot l’es port d’alt

ren di ment, s’en fron ta a exigè ncies, in te -

res sos i ex pec ta ti ves di fí cils de sa tis fer, a

les po si cions èti ques i l’o rien ta ció de va -

lors de di fe rents grups pel que fa a la pro -

tec ció ecolò gi ca, al com pli ment de com -

pro mi sos ètics, a la uti li tat pú bli ca i a

una res pon sa bi li tat da vant de les per so -

nes que prac ti quen un es port i da vant de

les mi no ries i els grups mar gi nats. L’“èti -

ca de l’es port d’alt ren di ment” és així el

re sul tat d’un com plex pro cés de con jun -

ció de di fe rents exigè ncies, ex pec ta ti ves,

va lo ra cions i màxi mes èti ques de les di fe -

rents agru pa cions que te nen in fluèn cia

en l’es port i les se ves or ga nit za cions. Tro -

bar un con sens su po sa, en da rrer ter me,

acon se guir un equi li bri de po der (Thiel -

mann, 1996, 277). Pot pas sar, doncs,

que es rea lit zin con ces sions que no es

con si de ren èti ca ment co rrec tes, però que 

són ne cess àries, per què no n’hi ha prou

amb el pro pi po ten cial de po der per im -

po sar-se. Ca das cu na de les di ver ses or -

ga nit za cions pos seeix un po ten cial de po -

der i in fluèn cia di fe rent per im po sar les

se ves exigè ncies. No es trac ta, doncs, fet

i fet, d’e qui li brar di fe rents po si cions èti -

ques re lle vants, sinó d’es ta blir el po der o

el con tra po der que pos seei xen les di fe -

rents or ga nit za cions per im po sar la seva

“èti ca”. 

Pun tua lit zant, po dem for mu lar el se güent: 

les ba ses èti ques d’ac tua ció en l’es port

són el re sul tat –sem pre i quan el mer cat i

la le gis la ció per me ti un cert mar ge d’ac -

tua ció– d’un com pli cat pro cés de con jun -

ció de di fe rents re que ri ments, va lo ra cions

i màxi mes èti ques de les di ver ses agru pa -

cions que in fluei xen en l’es port i les se ves

or ga nit za cions (Clarkson, 1995; Feeman, 

1993). 

L’he te ro ge neï tat

de l’es port

i la di ver si tat

de les pers pec ti ves 

Fi nal ment, cal in di car que “es port” no més 

és un con cep te col·lec tiu que abas ta un

am pli es pec tre d’ac ti vi tats cor po rals. Per

es tu dis em pí rics es co neix la dada que

prop del 60 % de la po bla ció dels di fe -

rents es tats eu ro peus prac ti ca l’es port.

Tan ma teix, so la ment un pe tit per cen tat ge

prac ti ca l’es port de com pe ti ció, i en ca ra

són menys els que es de di quen a l’es port

d’alt ren di ment, molts úni ca ment es de di -

quen a l’es port per en tre te ni ment. La ma -

jo ria es plan te ja con cep tes o mo dels d’es -

port com ple ta ment di fe rents a la com pe ti -

ció –es port per es tar en for ma, es port per

al temps lliu re, es port per a la reha bi li ta -

ció, es port tra di cio nal, etc. No és pos si ble

plan te jar el tema “És sos te ni ble l’es port

ac tual?” úni ca ment amb re pre sen tants

d’un es port d’ex hi bi ció co mer cia lit zat i

pro fes sio na lit zat, orien tat als mit jans de

co mu ni ca ció. Això dei xa ria a l’om bra mol -

tes mo da li tats es por ti ves i molts al tres

pro veï dors –com per exem ple la in dús tria

del con di cio na ment fí sic, la in dús tria de

l’es port de temps lliu re, les or ga nit za cions 

de l’es port per a tot hom, per a reha bi li ta -

ció, l’es port tra di cio nal. Se ria com si s’a -

na lit zes sin pro ble mes del tràfic ro dat te -

nint en comp te ex clu si va ment els Fe rra ri i

els Porsche. 

A això cal afe gir-hi que en aques tes en -

ques tes s’in clouen per so nes que prac ti -

quen l’es port o que són es pec ta dors dels

es de ve ni ments es por tius o bé els se guei -

xen pels mit jans de co mu ni ca ció. Són, per 

tant –dit d’u na al tra for ma–, va lo ra cions

de “con su mi dors” de les més va ria des for -

mes d’es port. Els “pro duc tors” de l’es port

pre sen ten tan ma teix una pers pec ti va i

unes va lo ra cions com ple ta ment di fe rents. 

Com més he te rogè nies són les or ga nit za -

cions de l’es port més res pos tes di fe rents

es troben per a la pregunta “És sostenible

l’esport ac tual?” 

Ba ses èti ques
de l’es port 

Així, doncs, que da clar que la res pos ta a

la qües tió “És sos te ni ble l’es port ac tual?”

re que reix una anà li si molt di fe ren cia da,

de la qual no ens po dem ocu par en aquest 

mo ment. No n’hi ha prou amb un sim ple

“sí” o “no” i un re sum dels pro ble mes ac -

tuals; aquest po dria ser, però, el con tin gut 

de la meva dis ser ta ció, si no exis tis sin

prin ci pis ètics iden ti fi ca bles, re co ne guts

per tot hom i in dis cu ti bles, in de pen dent -

ment dels in te res sos in di vi duals i les ac ti -

tuds èti ques. Po dem par lar de no sos te ni -

bi li tat quan ens ado nem o ens acla pa ra el

te mor que a l’es port les ba ses èti ques es

tro bin ame na ça des per errors fonamentals 

que es poden estar produint en la seva

evolució.

Vull es men tar dues d’a ques tes ba ses èti -

ques: 

n Les re gles èti ques de l’es port –i es con -

si de ren com a tals els drets hu mans i,

so bre tot, el res pec te a la dig ni tat de la

per so na.

n El prin ci pi bàsic de la idea de l’es port,

és a dir, la igual tat d’o por tu ni tats. 

La meva tesi és, doncs, que l’es port es tro -

ba en pe rill atès que 
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n S’està atemp tant de for ma mas si va i

rei te ra da con tra les ba ses èti ques de

l’es port, és a dir, con tra els drets hu -

mans i la dig ni tat de la per so na.

n S’està atemp tant de for ma mas si va i

rei te ra da con tra els fo na ments de la

idea de l’es port, és a dir, con tra el prin -

ci pi de la igual tat d’o por tu ni tats. 

Vull ex pli car-ho i de mos trar que prin ci pal -

ment, en ca ra que no úni ca ment, és a l’es -

port d’alt ren di ment on s’a temp ta en més

alt grau con tra aquests dos prin ci pis fo na -

men tals. 

El pro ble ma de la dig ni tat

de la per so na en l’es port 

La ga ran tia de la dig ni tat de la per so na es

tro ba re co lli da a to tes les Cons ti tu cions de 

les so cie tats oc ci den tals com a nor ma fo -

na men tal i ab so lu ta –irre vo ca ble i il·li mi -

ta da–. Men tre que exis tei xen d’al tres drets 

fo na men tals que po den i han de li mi tar-se 

per in te res sos in di vi duals o es ta tals, la ga -

ran tia de la dig ni tat de la per so na se sos -

treu a qual se vol li mi ta ció re la ti vit zant

–fins i tot del propi Estat, el qual posseeix

el monopoli del poder. 

Cer ta ment el con cep te ju rí dic de “dig ni tat

de la per so na” és in de ter mi nat i di fí cil de

cir cums criu re, però es re co neix, en ge ne -

ral, el se güent con cep te de dig ni tat de la

per so na: la dig ni tat de la per so na es veu

ame na ça da quan es con ver teix l’és ser

humà ex clu si va ment en un ob jec te, un

mitjà o un ins tru ment i se l’u ti lit za úni ca -

ment per a una fi ex ter na (la ma xi mit za ció 

del be ne fi ci, del pres ti gi es por tiu d’un club 

o d’un país) i ja no és respectat per ell

mateix com a subjecte i finalitat. 

És pre ci sa ment a l’es port d’alt ren di -

ment –en ca ra que tam bé en l’e vo lu ció

que està pre nent l’es port de temps lliu -

re– on la dig ni tat de la per so na així en te -

sa es veu més ame na ça da. Aquest és el

cas quan el cos de l’at le ta es con ver teix

en un mer re curs i es re dueix, per tant, a

un ca pi tal que cada ve ga da ha de ser

més pro duc tiu i efi cient. Les pos si bi li -

tats de la per so na es re duei xen a con si -

de ra cions d’u ti li tat im po sa des des de

l’ex te rior. El cos es con ver teix en un fac -

tor de risc din tre de la hist òria de l’èxit

de l’es port i ha de fer-se tot allò que si gui 

tècni ca ment pos si ble per des car tar el

risc. Els de sen vo lu pa ments tec nolò gics i 

cien tí fics es po sen al ser vei de la mi ni -

mit za ció del risc. L’a gres si vi tat tirà ni ca

de la tècni ca mo der na, l’ob jec te de la

qual és el cos de l’at le ta, es de vé el mitjà

per mi llo rar i in cre men tar el va lor del ca -

pi tal (Pron ger 2002). 

Em re fe rei xo aquí a dues cir cumstàncies:

1a, a la pres sió mas si va que els en tre na -

dors, etc., exer cei xen so bre els di fe rents

at le tes, per què adap tin el seu cos a les

exigè ncies del ti pus d’es port, 2a, i –el que

pro ba ble ment si gui en ca ra més greu–, a

la di ver si tat d’in ven cions tec nolò gi ques i

co nei xe ments cien tí fics que s’a pli quen al

cos (an tro potè cni ques). El pro ble ma no és 

l’es port d’alt ren di ment en si, sinó la for -

ma de la seva producció tecnològica

moderna (König, 2001). 

No vull atu rar-me aquí en una mul ti tud

d’e xem ples, no més vull ce dir la pa rau la a

un re pre sen tant de la tècni ca mo der na

d’en tre na ment, que ser virà per il·lus trar el

que vull dir. Escriu Leh nertz (1991) en un

text so bre la tècni ca d’en tre na ment, que

“es de sa te nen molts as pec tes hu mans,

però qui cer ca l’èxit ha de su mar-se a

aquest avenç de la tècni ca. L’at le ta d’èxit

ha de ser ca paç de con tro lar les se ves emo -

cions de ma ne ra que no in ter fe rei xin en

l’’a pa rell tècnic’, per què fun cio ni al ni vell

(bio-)mecà nic òptim” i d’al tres cien tí fics

de les tècni ques d’en tre na ment uti lit zen

 de for ma abreu ja da el ter me “de fec te de

sub jec ti vi tat” per re fe rir-se a emo cions,

 subjectivitat i in di vi dua li tat de la per so na li -

tat, el res pec te a la per so na com a sub jec -

te; és a dir, tot el que té im portància i es

tro ba in he rent a la dig ni tat de la per so na

es de vé en el marc de la cons cièn cia tec -

nolò gi ca, un de fec te, un fac tor per tor ba -

dor. És aquest el preu que cal pa gar per

acon se guir un ren di ment cada ve ga da més 

vir tuós, per allun yar cada ve ga da més els

lí mits de la ca pa ci tat hu ma na de ren di -

ment en l’es port, cosa que ens pro dueix a

no sal tres, ciu ta dans co rrents, una sen sa -

ció de ver ti gen que ens arri ba a fas ci nar.

De fet, aques ta po si ció fo na men tal

atemp ta con tra la dig ni tat de la per so na

atès que el cos es plan te ja com una cosa

mecà ni ca en essència. Es pres cin deix de

la pos si bi li tat de l’au to de ter mi na ció, no hi 

ha es ca patò ria. L’es por tis ta d’alt ren di -

ment ni tan sols gaudeix ja del dret

ineludible de:

n Trac tar el seu cos com ell vul gui i de ci -

dei xi.

n Pren dre part en les de ci sions que l’a -

fec tin.
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n Pos seir una in te gri tat fí si ca i psí qui ca

sen se li mi ta cions.

n Man te nir re la cions so cials amb aquells

que ell ma teix ha es co llit (Kidd/Do nelly, 

2000). 

A més a més, cal es men tar una al tra for -

ma de le sio nar els drets hu mans, que en

l’es port so vint que da en co ber ta: les pi lo -

tes de fut bol, les d’hand bol, i d’al tres, les

sa ba tes d’es port, la roba d’es port, etc., es

fa bri quen ma jo rità ria ment a paï sos del

Ter cer Món, en con di cions que no es cor -

responen gens ni mica amb la nos tra idea

de tre ball dig ne. El tre ball in fan til, que en

el nos tre món està prohi bit es tric ta ment

des de fa més de 100 anys, es con si de ra

una cosa òbvia en la fa bri ca ció de pi lo tes

de fut bol i hand bol, per què els nens te nen

les mans més fi nes per rea lit zar aquest

tre ball. Com prem aquests pro duc tes

perquè són més ba rats –la ceguetat de

l’ètica del mercat. 

Enca ra que els de fen sors dels drets hu -

mans llui ten de ci di da ment per acon se guir 

que el CIO i les fe de ra cions in ter na cio nals

uti lit zin ex clu si va ment pi lo tes que no si -

guin fa bri ca des per nens, fins ara els re -

sul tats no han es tat gai re sa tis fac to ris.

Esde vé molt im pres sio nant que una or ga -

nit za ció amb uns ideals tan he roics com el 

CIO no pu gui de ci dir. en el seu pro pi ter -

reny, con tra l’a bús, so bre tot dels nens i

les do nes, i que no in ter vin gui als paï sos

sub de sen vo lu pats. Però l’èti ca cos ta di -

ners i si es fa bri ques sin aquests pro duc tes 

d’a cord amb la nor ma ti va la bo ral europea

amb prou feines seria possible vendre’ls, a 

causa del seu preu. 

El pro ble ma

de la igual tat

d’o por tu ni tats 

Co men ço a trac tar aquí el se gon punt, el

tren ca ment del prin ci pi de la igual tat d’o -

por tu ni tats en l’es port: la igual tat d’o por -

tu ni tats, com a idea es por ti va fo na men -

tal, exi geix que qual se vol com pe ti ció es

de sen vo lu pi en igual tat de con di cions

d’in di vi dus que ja per de fi ni ció són di fe -

rents. No es per met de com pen sar amb

mit jans ar ti fi cials les di ferè ncies fí si ques. 

Els par ti ci pants d’u na com pe ti ció han de

par tir de la ma tei xa lí nia de sor ti da.

Aques ta és la nor ma exis tent en l’es port i

aques ta nor ma cada ve ga da es veu més

ame na ça da. En aquest con text cal atu -

rar-se amb més pro fun di tat en el pro ble -

ma del do pat ge: 

Do pat ge 

L’es port d’e lit depèn econò mi ca ment

cada ve ga da més de les em pre ses, dels

mit jans de co mu ni ca ció, de la pas sió que

el pú blic de mos tra per l’es port als es ta dis

i de l’Estat. Sen se aquests re cur sos eco -

nò mics l’es port d’al ta com pe ti ció no po -

dria so bre viu re: els Jocs Olím pics, els

Cam pio nats Mun dials, les se lec cions na -

cio nals, fins i tot els es de ve ni ments es por -

tius lo cals se rien im pen sa bles sen se les

sub ven cions pú bli ques i mol tes ve ga des

sen se el ressò als mit jans de co mu ni ca -

ció.6 Els pa tro ci na dors es pe ren d’in cre -

men tar el seu ni vell de po pu la ri tat gràcies

a l’es port i amb això aug men tar tam bé les

ven des dels seus pro duc tes; als mit jans

de co mu ni ca ció úni ca ment els in te res sa

d’a con se guir grans quo tes d’au dièn cia,

per què no més així po den man te nir els alts 

preus de la pu bli ci tat i fi nan çar els enor -

mes cos tos que su po sen els drets de re -

trans mis sió; els es pec ta dors bus quen una 

com pe ti ció emo cio nant, cap ti va do ra i he -

rois o he roï nes de l’es port amb els quals

iden ti fi car-se; als po lí tics els in te res sa el

crei xe ment econò mic, l’in cre ment de la

iden ti tat na cio nal o re gio nal o les ma ni fes -

ta cions po lí ti ques, per as sen tar així el seu

pro pi po der o el re co nei xe ment in ter na cio -

nal del sistema polític. 

Són, doncs, molt di ver ses les con tra pres -

ta cions que l’e co no mia, la po lí ti ca, els

mit jans de co mu ni ca ció i el pú blic es pe -

ren de l’es port, però hi ha un in terès que

els uneix a tots en la ma tei xa me su ra: es -

tan in te res sats en el fet que l’es port es

tra duei xi en vict òries, en emo cio nants

com pe ti cions, on s’a con se guei xin cons -

tant ment nous rècords i que des ta quin

he rois amb els quals el pú blic pu gui iden -

ti fi car-se. Però aques tes vict òries úni ca -

ment gau di ran d’un va lor (per exem ple,

econò mic) quan es ba sin en els prin ci pis

ètics de l’es port. Aques ta èti ca es ta bleix

tam bé quins mit jans po den uti lit zar-se

le gí ti ma ment per acon se guir la vict òria i

evi tar la de rro ta i quins mit jans són

prohi bits. I en tre aquests mit jans no per -
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me sos es tro ba la in ges ta de sub stàncies

do pants que mi llo ren el ren di ment. Qui

s’ad he reix a aques tes re gles ha guan yat

(tam bé econò mi ca ment), qui in frin geix

aques tes nor mes i és des co bert, es tro ba

ex po sat a la con dem na mo ral i a l’aï lla -

ment so cial i ha de comp tar no so la ment

amb la pri va ció de vict òries i rècords ob -

tin guts an te rior ment, sinó tam bé amb la

prohi bi ció de par ti ci par o fins i tot amb el

seu blo queig –si més no la seva in ha bi li -

ta ció tem po ral. 

Dit d’u na al tra ma ne ra: un es port no més 

té un va lor econò mic i po lí tic quan és

“net”, és a dir, quan res pec ta sen se li mi -

ta cions la base èti ca de l’es port i re nun -

cia de for ma es tric ta a sub stàncies de

do pat ge. Així, l’e co no mia, els mit jans

de co mu ni ca ció, la po lí ti ca i tam bé el

pú blic exi gei xen que la vict òria no més

s’ob tin gui amb els mit jans per me sos.

L’e co no mia que fa pu bli ci tat con fia en

un es port “net”, per què així els va lors de

l’es port es trans me ten a la imat ge dels

seus pro duc tes, cosa que con fe reix a

l’es port el va lor co mer cial que pos seeix

per a l’e co no mia. Cal que ideals de l’es -

port, com ara la jus tí cia, la igual tat d’o -

por tu ni tats, el joc re gu lat, la in co rrup ti -

bi li tat, etc., es fa cin rea li tat per què el

pú blic s’i den ti fi qui amb l’es port; és ne -

ces sa ri que l’es port res pec ti les nor mes

per què si gui va luós per a la po lí ti ca.

L’es port rep aju des econò mics úni ca -

ment gràcies als seus èxits es por tius,

però sem pre sent fi dels a les nor mes que 

l’es port ha es ta blert per a ell ma teix, i no 

uti lit zant l’en gany, el do pat ge, la co rrup -

ció i les sub stàncies no per me ses. 

I és aquí on es plan te ja el pro ble ma per a

les or ga nit za cions es por ti ves i l’es port: no

es pot afir mar de for ma ge ne ral que es

con tra po sin en tre si els dos ob jec tius

–com pe ti cions cada ve ga da més atrac ti -

ves amb nous rècords, he rois des ta cats,

d’u na ban da, tot ga ran tint al ho ra un “es -

port net” de l’al tra ban da. Hi ha, però,

mol tes da des que in di quen que cada ve -

ga da és més di fí cil que tots dos objectius

es facin realitat al mateix temps: 

n És molt li mi ta da la pos si bi li tat d’a con -

se guir mi llo res de ren di ment úni ca ment 

apli cant nous co nei xe ments de me di ci -

na es por ti va, bio mecà ni ca del mo vi -

ment i me to do lo gia d’en tre na ment. La

ca pa ci tat del cos està arri bant als seus

lí mits màxims, fins al punt que ja s’es -

tan rea lit zant ex pe ri ments per as so lir

una mi llo ra del ren di ment mit jan çant la

ma ni pu la ció genè ti ca.

n Es pot ob ser var un boom de no ves com -

pe ti cions d’es port d’alt ren di ment on

s’es pe ren ex cel·lents ren di ments i no -

ves mar ques que so bre ca rre guen cada

vegada més el cos.

n L’èxit es por tiu és cada ve ga da més im -

por tant pels in gres sos econò mics i la

ca rre ra es por ti va i l’in cre ment d’in gres -

sos su po sa al ho ra l’ac cep ta ció de ris cos 

més grans, bo i re duint-se així el llin dar

de re buig a la in ges tió de substàncies

prohibides. 

n La in cer te sa de si d’al tres at le tes es ta -

ran uti lit zant, en una com pe ti ció, subs -

tàncies do pants, pro pi cia que se’n faci

ús per tal de no aca bar en el grup de

perdedors. 

En aques ta si tua ció el do pat ge es con ver -

teix en una es tratè gia ra cio nal en la cur sa

cap a l’èxit en les grans com pe ti cions i cap 

a la vict òria i els rècords. Per aquest mo tiu 

el do pat ge tam poc no és, en rea li tat, el

pro ble ma, se ria erro ni re but jar-lo i per so -

na lit zar-lo com una con duc ta frau du len ta

i cri mi nal. El do pat ge és més la con se -

qüèn cia d’un con cep te de l’es port que,

mit jan çant la tec no lo gia, acon se gueix un

cons tant in cre ment dels ren di ments. Es

trac ta, doncs, d’un pro ble ma fo na men tal

d’un sis te ma que exi geix cada ve ga da ren -

di ments més grans i com pe ti cions més

emocionants, difícils d’aconseguir només

amb mitjans naturals. 

Tan ma teix, cal man te nir les apa ren ces;

es cons trueix una fa ça na que con ti nuï

ga ran tint la cre di bi li tat d’un es port net.

Aques ta fa ça na es cons trueix de la for -

ma se güent:

 

n Se sub rat lla pú bli ca ment l’es pe cial

im portància de la llui ta con tra el do -

pat ge. 

n Se ce le bren con gres sos cien tí fics on es

de mos tra de por tes en fo ra, mit jan çant

molts es tu dis em pí rics, la im portància i

l’a ten ció que me reix el pro ble ma.

n Es posa de re lleu el carà cter no co mer -

cial d’un es port ba sat en els “vells”

ideals.

n Es fa una cri da al sen tit de res pon sa bi li -

tat, a la ra cio na li tat i a l’i dea lis me dels

at le tes.

n S’ins tru men ta lit zen po lí tics des ta cats,

que exi gei xen en de cla ra cions pú bli -

ques un “es port net”.

n Es des ta ca de for ma pro pa gan dís ti ca la

quan ti tat de con trols de do pat ge que es

por ten a ter me.

n Es dis cri mi na els at le tes que són des co -

berts uti lit zant sub stàncies do pants i es

cri ti ca la seva per so na li tat “fe ble”, poc

es por ti va, o se’ls con si de ra víc ti mes

d’uns en tre na dors mas sa am bi cio sos,

però no se’ls iden ti fi ca com un símp to -

ma del pe rill que el do pat ge su po sa per

a l’es port. 

Però tot això són ele ments d’u na fa ça na

ex ter na des ti na da a man te nir i as se gu rar

la imat ge d’un es port net, que em mas ca ri

el fet que el do pat ge és un fac tor im por -

tant per què l’es port d’alt ren di ment pu gui

con ti nuar ob te nint uns re cur sos econò -

mics im pres cin di bles per al seu de sen vo -

lu pa ment. I és que l’èti ca cos ta di ners i

qui re nun cia a in ge rir sub stàncies do pants 

té menys opor tu ni tats d’a con se guir la

vict òria i pot es tar (gai re bé) se gur que el

seu con trin cant uti lit za aques tes subs -

tàncies.

La ‘tec no lo git za ció’

de l’es port 

Men tre es dis cu teix in ten sa ment so bre el

pro ble ma del do pat ge, s’o bli da so vint

que els ren di ments es por tius –so bre tot

els de l’es port d’alt ren di ment– de pe nen

de l’e xistència dels úl tims co nei xe ments i 

pro gres sos cien tí fics i tec nolò gics. En

mol tes mo da li tats es por ti ves, aques tes

dèci mes de se gon, aquests cen tí me tres

fi nals que de ci dei xen la vict òria o la de -

rro ta, de pe nen de les pos si bi li tats que

ofe reix la tec no lo gia més mo der na en el

de sen vo lu pa ment dels apa rells es por -

tius, etc. So vint es trac ta de co nei xe -

ments cien tí fics i tec nolò gics se crets, als

quals en molts ca sos –co nec aquest tema 

a Ale man ya– no és pos si ble ac ce dir des
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de l’ex te rior. ¿Què ens im pe deix de ca ta -

lo gar això com una mena de “do pat ge

tec nolò gic”, atès que aquí tam bé es tren -

ca el prin ci pi que en la com pe ti ció cal

ofe rir una igual tat de con di cions per a in -

di vi dus que per de fi ni ció ja són di fe rents? 

Els es por tis tes ja no es tro ben en la ma -

tei xa lí nia de sor ti da, però les di ferè ncies

cor po rals in di vi duals no han d’és ser com -

pen sa des de for ma ar ti fi cial, en ca ra que

això és pre ci sa ment el que s’es de vé quan 

es té ac cés als co nei xe ments cien tí fics i

tec nolò gics. L’es port depèn ex ces si va -

ment de la cièn cia i la tècni ca d’en gin ye -

ria (Hei ne mann, 2001). 

L’es port

com a fe no men cul tu ral 

La igual tat d’o por tu ni tats no s’ha d’in ter -

pre tar so la ment com a igual tat d’o por tu ni -

tats en la lí nia de sor ti da. És més àmplia,

es re fe reix tam bé al fet que la meta si gui

l’a de qua da. Po dem in ter pre tar el ter me

“ade qua da” de la for ma se güent: el que

s’e xi geix en l’es port o en les di fe rents mo -

da li tats es por ti ves als at le tes ha de ser

fac ti ble per a tots els par ti ci pants en igual

me su ra. Aques ta con di ció no es com pleix

en cap me su ra en l’es port mo dern pels

mo tius se güents: 

L’es port té, a) un ori gen eu ro peu i b) està

re la cio nat amb uns va lors que po den de fi -

nir-se com a va lors tí pics de la clas se

 mitjana (mas cu li na) de les so cie tats eu ro -

pees. Entre aquests va lors es tro ba l’ac ti -

tud i la ca pa ci tat, la temp ta ció de re sis -

tir-se a una sa tis fac ció im me dia ta de les

ne ces si tats i els de sigs i de re pri mir-los en 

nom d’un ob jec tiu a llarg ter mi ni; el con -

trol de la violè ncia fí si ca, les agres sions i

emo cions; l’ac ti tud per fer rea li tat plans

cons cients; l’èti ca de la res pon sa -

bilitat per so nal, l’au to no mia i la ini cia ti va

pròpia. El qua dre de va lors de la clas se

mit ja na des ta ca com a po si ti ves les bo nes 

re la cions per so nals amb la ma jor quan ti -

tat de gent pos si ble, exi geix al ma teix

temps una com pe ti ti vi tat im per so nal, en

la qual es pu gui de sen vo lu par la ca pa ci tat 

in tel·lec tual, cor po ral i so cial; a això s’hi

afe geix la gran con si de ra ció que rep el re -

sul tat vi si ble com a pro va de les pròpies

ca pa ci tats i es for ços. Tots aquests va lors

es trans me ten i in cul quen ja abans d’i ni -

ciar-se les ac ti vi tats es por ti ves, so bre tot

en la so cia lit za ció fa mi liar. 

Dit d’u na al tra ma ne ra, això sig ni fi ca: qui

no pro ce deix d’a quest àmbit cul tu ral, té

menys pos si bi li tats d’èxit en aquest es port 

de ca rac te rís ti ques tan mar ca da ment eu -

ro pees. Pot par lar-se d’u na ti ra nia dels va -

lors mas cu lins de les clas ses mit ja nes

europees-nord-americanes. 

N’hi ha molts exem ples, d’això; aquí apor -

ta ré els més sig ni fi ca tius: els Jocs Olím -

pics. 

To tes les mo da li tats es por ti ves in clo ses

als Jocs Olím pics –tret del Judo– te nen el

seu ori gen en l’àmbit cul tu ral eu ro peu o

nord-ame ricà. Això s’es de vé tam bé amb

els úl tims es ports in clo sos al pro gra ma

dels Jocs Olím pics: Vòlei plat ja, Surf de

neu i Triatló. 

Po dem veu re les con se qüèn cies d’a quest fet

a con ti nua ció: les cinc ane lles olím pi ques de

la ma tei xa mida i en tre lla ça des en tre elles

–pre sen ta des per pri me ra ve ga da en 1920

als Jocs d’Amster dam– són un sím bol d’i -

gual tat i com pan yo nia en tre els cinc con ti -

nents que re pre sen ten les ane lles en l’àrea

de l’es port. Però, com és la rea li tat d’a ques ta 

pro me sa simb òli ca? Aques tes ane lles mo di -

fi ca rien ra di cal ment el seu as pec te si la seva

mida re pre sen tés la pro por ció de me da lles

que cada con ti nent ha guan yat en tots els

jocs d’hi vern i es tiu: l’harm òni ca imat ge de

les cinc ane lles es con ver ti ria en una fi gu ra

gro tes ca: 67 % Eu ro pa; 22 % Amèri ca, 6 %

Àsia 2 % l’Àfri ca i 3 % Austràlia/Ocea nia.

Aques ta dis tri bu ció no ha so fert grans mo di -

fi ca cions en les úl ti mes dèca des com es veu

en l’e xem ple del re par ti ment de me da lles a

Seül, Bar ce lo na i Atlan ta: Eu ro pa 58 %;

Amèri ca 20 %; Àfri ca 3 %, Austràlia/ Ocea -

nia 5 %. Ja en pàgi nes an te riors hem par -

lat de la im portància del po der. Les xi fres

 següents do nen tes ti mo ni d’a quest fet: si

exis tís un ín dex de po der per a la “fa mí lia

olím pi ca”, que es tro ba or ga nit za da en les

or ga nit za cions es por ti ves in ter na cio nals

–dis tri buï des per con ti nents–, arri ba ríem a la 

pro por ció se güent: 61 % Eu ro pa, 18 %

Amèri ca; 10 % Àsia; 8 % l’Àfri ca; 3 %

Austràlia/Ocea nia. En el re re fons de la dis tri -

bu ció de me da lles es tro ba una dis tri bu ció

ex tre ma da ment de si gual de po der i in fluèn -

cia; es re flec teix tam bé aquí el rang d’im -

portància d’Eu ro pa (Jüt ting, 2001). 

El res pec te als prin ci pis
ètics com a con di ció vi tal
per a l’es port 
La meva tesi és, doncs, que l’a temp tat

con ti nuat i mas siu con tra aques tes re gles

èti ques de l’es port i la idea fo na men tal d’a -

quest pot con ver tir-se en una ame na ça per

a l’es port –si més no, per al d’alt ren di -

ment–. Això es de tec ta cla ra ment en ana -

lit zar amb més de te ni ment la de pendència

so cial de l’es port i les se ves con di cions:

L’es port d’alt ren di ment depèn, per so bre -

viu re, dels re sul tats de l’e co no mia, els

mit jans de co mu ni ca ció, la cièn cia de l’es -

port i la po lí ti ca; aques ta de pendència,

però, és asimè tri ca: l’a por ta ció dels re sul -

tats de l’es port d’alt ren di ment als al tres

sec tors és menys sig ni fi ca ti va que els be -

ne fi cis que aquest es port d’alt ren di ment

rep dels al tres sec tors per ga ran tir la

pròpia existència. For mu lat de for ma con -

ci sa: l’e co no mia, la po lí ti ca, la cièn cia, els 

mit jans de co mu ni ca ció, po den so bre viu -

re sen se l’es port, però no a la in ver sa. Això 

ja s’ha rao nat en l’a par tat “Do pat ge”. 

Per a no sal tres és ab so lu ta ment ini ma gi -

na ble que l’e co no mia no con ti nués fun -

cio nant sen se di fi cul tats, que s’en fon sés

el sis te ma sa ni ta ri, que s’a pa gues sin per

sem pre més la ràdio i la te le vi sió, que ja

no po gués sim dis po sar dels úl tims aven -

ços cien tí fics i tècnics, que tots els po lí -

tics se n’a nes sin de va can ces una tem po -

ra da a Te ne ri fe, i és per això que con ti nua 

exis tint l’e co no mia, en ca ra que s’a temp ti 

so vint con tra els drets hu mans, con ti -

nuem con fiant en el sis te ma sa ni ta ri, en -

ca ra que es pro duei xin ne gligè ncies

mèdi ques, no po dem “fer de sa par èi xer”

la po lí ti ca, en ca ra que exis tei xi la co rrup -

ció i la inep ti tud. Per con tra, és més fàcil

pres cin dir de l’es port d’alt ren di ment.

L’e co no mia tro ba ria ben aviat d’al tres

he rois per fer pu bli ci tat dels seus pro duc -

tes, els mit jans de co mu ni ca ció tro ba rien 

de se gui da d’al tres es de ve ni ments emo -

cio nants amb què atreu re lec tors i es pec -

ta dors, la po lí ti ca no se ria gai re mi llor ni

pit jor, si no es po gués ex pres sar mit jan -

çant l’es port, els cien tí fics de l’es port se

cen tra rien sen se di fi cul tat en al tres ob -

jec tes in te res sants d’in ves ti ga ció. Comp -

tat i de ba tut, tots ells po den pres cin dir de 

l’es port d’alt ren di ment. 
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Enca ra que el pú blic in te res sat en l’es port

es ti gués, de bon prin ci pi, molt afec tat per

la de sa pa ri ció de l’es port d’alt ren di ment,

cal pen sar que –si més no a Ale man ya–

so la ment un 35 % de la po bla ció se gueix

ha bi tual ment com a es pec ta dor i com a

lec tor els es de ve ni ments es por tius; tam -

poc per a ells no ‘s’en fon sa ria el món’ si

ha gues sin de re nun ciar a les trans mis -

sions es por ti ves; el pú blic tro ba ria aviat

en al tres es de ve ni ments, pro gra mes mu -

si cals, sèries po li cía ques, etc., en tre te ni -

ment i al ter na ti ves de lleu re (Schi mank,

2001). 

Això no és una vi sió nova ni sor pre nent,

Carl Diem ho va de fi nir amb una fór mu la

sen zi lla ja fa for ça temps: en ca ra que l’es -

port pu gui ser la mi llor ac ti vi tat secun -

dària del món, fet i fet, no més es trac ta

d’u na cosa secundària. 

La con se qüèn cia d’a ques ta de pendència

uni la te ral de l’es port és que aquest ha de

po sar tots els mit jans per acon se guir la

sim pa tia i el be nepl àcit de l’e co no mia,

dels mit jans de co mu ni ca ció, de la po lí ti -

ca, etc., i tam bé del pú blic; no pot de ce -

bre’ls, per què això im pli ca ria la seva fi.

Això va que dar prou clar en el trac ta ment

de la pro blemà ti ca del do pat ge; per això

l’es port d’alt ren di ment no es pot per me -

tre cap “en so pe ga da”, ha de pre sen tar

sem pre una con duc ta vir tuo sa i exem plar, 

ben al con tra ri que l’e co no mia, la po lí ti ca, 

la cièn cia i els mit jans de co mu ni ca ció,

que en ca ra que atemp tin amb tota faci -

litat i fre qüèn cia con tra qual se vol va lor

 fonamental de la so cie tat nin gú no es

plan te ja ria real ment la pos si bi li tat d’e li -

mi nar-los. 

A ho res d’a ra, en ca ra no s’ob ser va que el

pú blic s’a llun yi ho rro rit zat de l’es port

quan van apa rei xent, un cop rere l’al tre,

escàndols de do pat ge –ni tan sols al ci clis -

me, que ha fet par lar molt pels ca sos de

do pat ge. Això po dria ser de gut al fet que

els res pon sa bles, ara com ara, han po gut

jus ti fi car i dis si mu lar els escàndols de do -

pat ge com a errors in di vi duals i, per tant,

com a ac tua cions in di vi dual ment san cio -

na bles. Però quan l’es port d’alt ren di ment 

es con ver tei xi en un tema cons tant dels

in for mes cri mi nals, l’e co no mia, els mit -

jans de co mu ni ca ció i la po lí ti ca se’n dis -

tan cia ran ho rro rit zats –en ca ra que no més

si gui en apa ren ça. Ales ho res, l’es port es -

de vindrà realment una cosa secundària,

però ja no serà la millor de les activitats

se cund àries.
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Cal es men tar una al tra
for ma de le sio nar els drets

hu mans, que en l’es port
so vint que da en co ber ta: les

pi lo tes de fut bol, les 
d’hand bol, i d’al tres, les
sa ba tes d’es port, la roba
d’es port, etc., es fa bri ca

ma jo rità ria ment a paï sos
del Ter cer Món, en

con di cions que no es
co rres po nen gens ni mica

amb la nos tra idea de
tre ball dig ne (Font: Fons

do cu men tal del CIO).



Ges tió de la di ver si tat
a les orga nit za cions espor ti ves.
Un acos ta ment crí tic

§M. ANN HALL
Ca tedr àti ca emè ri ta  
Uni ver sity of Alber ta (Edmon ton, Alber ta, Ca na dà)

Resum
Men tre que les or ga nit za cions pú bli ques 

i co mer cials dels Estats Units, el Ca -

nadà, Austràlia, Gran Bre tan ya i, de for -

ma crei xent, les de la Unió Eu ro pea, han 

in cor po rat el con cep te de “ges tió de la

di ver si tat”, les or ga nit za cions es por ti -

ves, ben al con tra ri, han pres tat poca

aten ció a aquest tema. De fet, s’han re -

sis tit a in ten tar de mi llo rar la re pre sen ta -

ció de la dona i de les mi no ries ra cials i

ètni ques. Aquest ar ti cle exa mi na la idea

de “ges tió de la di ver si tat” a la llum de la 

crei xent crí ti ca als seus ob jec tius, que es 

fa evi dent tant a la li te ra tu ra acadè mi ca

com a la del sec tor de la ges tió. La bi -

blio gra fia re la cio na da amb l’es port, en -

ca ra que es cas sa, és exa ge ra da ment po -

si ti va pel que fa al con cep te de ges tió de

la di ver si tat, i ani ma les or ga nit za cions

es por ti ves a plan te jar-se els be ne fi cis de 

la ges tió de la di ver si tat, però fent cas

omís de la im por tant crí ti ca de què

aques ta està sent ob jec te en l’ac tua li tat. 

La ges tió de la di ver si tat, tal com s’en tén 

avui dia, con tri buirà poc a la mi llo ra de

la re pre sen ta ció de la dona en els llocs

de pre sa de de ci sions i de li de rat ge din -

tre de les or ga nit za cions es por ti ves (el

ma teix es po dria dir so bre la raça/ètnia i

d’al tres grups so cials). 

Introducció 

Les or ga nit za cions pú bli ques i co mer cials

dels Estats Units, el Ca nadà, Austràlia,

Gran Bre tan ya i, de for ma crei xent, les de

la Unió Eu ro pea, han in cor po rat el con -

cep te de “ges tió de la di ver si tat”. Mol ta

gent con cep aquest trac ta ment de la di -

ver si tat com un can vi po si tiu, que su po sa

que les or ga nit za cions s’in vo lu crin en un

pro cés de trans for ma ció cul tu ral sis temà -

ti ca, l’ob jec tiu de la qual és eli mi nar for -

mes d’ex clu sió en el lloc de tre ball per

raons, per exem ple, de gène re, raça/ètnia, 

re li gió, edat, dis ca pa ci tat o orien ta ció se -

xual (Kers ten, 2000). Això ha do nat ori -

gen a una ona da de lli bres, ma nuals de

for ma ció, ma te rials d’e xer ci cis i di fe rents

con sul to ries, la fi na li tat dels quals és ser -

vir de re ferè ncia a les or ga nit za cions en el

“di le ma de la di ver si tat” –en al tres pa rau -

les– per aju dar-les a mi llo rar el fun cio na -

ment de l’or ga nit za ció i fer que el lloc de

tre ball si gui so cial ment més in clu siu. Les

or ga nit za cions es por ti ves, al menys a

l’Amèri ca del Nord, han pres tat poca

aten ció a la ges tió de la di ver si tat, i tam -

poc no s’han es for çat a mi llo rar la re -

presentació de les do nes i de les mi no ries

 racials i ètni ques en aques tes or ga nit za -

cions.1
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Abstract

Whi le the cor po ra te and pu blic sec tors in the 

Uni ted Sta tes, Ca na da, Aus tra lia, Uni ted

King dom, and in crea singly wit hin the

Eu ro pean Union, have em bra ced the no tion

of “di ver sity ma na ge ment”, sport

or ga ni za tions have paid litt le at ten tion to

ma na ging di ver sity. They have also re sis ted

at tempts to im pro ve the re pre sen ta tion of

wo men as well as ra cial and eth nic

mi no ri ties. This pa per exa mi nes the no tion

of “di ver sity ma na ge ment” in light of the

gro wing cri ti que of its aims and claims in

the scho larly and ma na ge ment li te ra tu re.

The sport-related li te ra tu re, alt hough

li mi ted, is overw hel mingly po si ti ve, ur ging

sport or ga ni za tions to con si der the be ne fits

of di ver sity ma na ge ment with litt le

re cog ni tion of a now sub stan tial cri ti que.

Di ver sity ma na ge ment, as cu rrently

prac ti ced, will do litt le to im pro ve the

re pre sen ta tion of wo men in the

de ci sion-making and lea ders hip po si tions of 

sport or ga ni za tions (si mi lar ar gu ments could 

also be made about race/eth ni city and ot her 

so cial ca te go ries). 

Key words

Sport or ga ni za tions, Di ver sity ma na ge ment,

Gen der, Dis cri mi na tion

Orga nit za cions es por ti ves, Ges tió
de la di ver si tat, Gène re, Dis cri mi na ció

n Pa ra ules cla u

1 L’anà li si més àmplia so bre la con trac ta ció de do nes i per so nes de co lor en l’es port pro fes sio nal i afec cio nat als

Estats Units es tro ba a Ra cial and Gen der Re port Card (Infor me so bre raça i gène re), ela bo rat per Ri chard Lap chick 

Ann Hall du rant la seva pre sen ta ció
(Font: BPMO pho to).



En aquest ar ti cle, exa mi no el con cep te de

“ges tió de la di ver si tat”, a la llum de la

crei xent crí ti ca als seus ob jec tius i ba -

sant-me en la li te ra tu ra acadè mi ca i de

ges tió re la ti va al tema. La bi blio gra fia re -

la cio na da amb l’es port, en ca ra que es cas -

sa, és al ta ment po si ti va, per què ins ta les

or ga nit za cions es por ti ves a te nir en comp -

te els be ne fi cis de la ges tió de la di ver si -

tat, te nint poc en comp te les crí ti ques de

què està sent ob jec te. La meva tesi és que 

la ges tió de la di ver si tat, tal com s’en tén

avui dia, con tri buirà poc a la mi llo ra de la

re pre sen ta ció de la dona als llocs de pre sa 

de de ci sió de les or ga nit za cions es por ti ves 

(el ma teix es po dria dir so bre la raça/ètnia

i d’al tres grups so cials). L’ar ti cle con clou

amb el co men ta ri so bre pos si bles so lu -

cions al di le ma de la di ver si tat.

El significat
de la diversitat 

El ter me “ges tió de la di ver si tat” es re -

mun ta a 1987, quan l’Insti tut Hud son,

grup dels Estats Units d’ex perts en po lí ti -

ca so cial, de carà cter in de pen dent, va pu -

bli car un re ve la dor in for me, ti tu lat Work -

for ce 2000 (“Mas sa La bo ral 2000”)

(John ston i Pac ker, 1987). En aquest es -

tu di es pre veia, de for ma pre ci sa, que cap

a l’any 2000, als USA, més de la mei tat

de la mas sa la bo ral es ta ria for ma da per

tre ba lla dors pro ce dents de di fe rents grups 

“mi no ri ta ris”, com ara els afroa me ri cans,

his pans, ame ri cans na tius, im mi grants, i

per do nes. Un dels pri mers po nents de la

ges tió de la di ver si tat és R. Roo se velt Tho -

mas, pre si dent de l’Insti tut Ame ricà per a

la Ges tió de la di ver si tat de la Uni ver si tat

de Mo rehou se, a Atlan ta, Geòr gia. A tra -

vés d’u na pro lí fi ca sèrie d’ar ti cles i lli bres,

i de la con sul to ria (“No sal tres com pre nem 

la di ver si tat. No sal tres es cri vim el lli bre”), 

R. Roo se velt Tho mas ha con tri buït, pro -

ba ble ment més que nin gú, a de fi nir i po -

pu la rit zar el mo vi ment de la ges tió de la

di ver si tat (ve geu Tho mas, 1991, 1996,

1999). De fen sant que “la ges tió de la di -

ver si tat és un pro cés com plet de ges tió, la

fi na li tat del qual con sis teix a de sen vo lu -

par un marc que si gui efec tiu per a tots els 

em pleats”, de fi neix la di ver si tat en glo bant 

tot hom, en lloc de de fi nir-la clas si fi cant

els grups per raó de la raça o el gène re

(Tho mas, 1991, pàg.10). La di ver si tat,

doncs, s’es tén a tot ti pus de ca rac te rís ti -

ques per so nals i or ga nit za ti ves, i in clou

l’e dat, l’e du ca ció, la (in)ca pa ci tat, la per -

so na li tat, la for ma de vida, la pre ferè ncia

se xual, l’o ri gen geogr àfic, la ges tió o no

ges tió, etc., però no es li mi ta no més a

aquests trets. De ma ne ra que, en aquest

am pli con text, els homes de raça blan ca

són tan di ver sos com qual se vol al tra per -

so na. Altres au tors de fen sen que és im -

por tant dis tin gir en tre atri buts ob ser va -

bles i de tec ta bles, com ara la raça, l’e dat,

el gène re i l’o ri gen ètnic, i atri buts menys

vi si bles o sub ja cents, com ho po den ser

l’e du ca ció, l’o ri gen so cioe conò mic, les

ha bi li tats o el co nei xe ment (Mi lli ken i

Mar tens, 1996). En el marc de les or ga -

nit za cions es por ti ves, Che lla du rai (2001)

de fi neix la di ver si tat com “una mul ti tud de 

ca rac te rís ti ques que di fe ren cien uns in di -

vi dus o grups d’al tres in di vi dus o grups”

(pàg. 389). Que da clar que s’ha uti lit zat

el con cep te de “di ver si tat” en el marc de

la ges tió de la di ver si tat per res sen yar tant 

les di ferè ncies vi si bles en tre els in di vi dus i 

grups din tre de les or ga nit za cions com les

ca rac te rís ti ques que po gues sin ser par ti -

cu lar ment re lle vants per a les mateixes or -

ga nit za cions. 

Principals tombs
en el discurs de la gestió
de la diversitat 

Ana lit zant la bi blio gra fia exis tent, s’ob ser -

ven dues tendències prin ci pals en el dis -

curs so bre la ges tió de la di ver si tat en el

lloc de tre ball. La pri me ra, i de bon tros la

més co mu na, es basa en les ma tei xes tra -

di cions con cep tuals i d’in ves ti ga ció que es 

tro ben en la psi co lo gia or ga nit za ti va, la

ges tió de re cur sos hu mans i la teo ria dels

sis te mes (Alli son, 1999). L’ob jec tiu és

iden ti fi car com es po den aug men tar –mit -

jan çant la di ver si tat en el lloc de tre ball–

la pro duc ti vi tat del con junt de l’or ga nit za -

ció, la ca pa ci tat de res pos ta i l’e ficà cia,

es pe cial ment pel que fa als re sul tats

econò mics i la com pe ti ti vi tat. La se go na

font és la que emer geix del cada cop més

fre qüent de bat acadè mic i crí tic so bre la

ges tió de la di ver si tat, de bat ba sat, sens

dub te, en una li te ra tu ra més po si ti va i

pràcti ca que l’an te rior. Lor biec ki i Jack

(2000) iden ti fi quen qua tre tombs prin ci -

pals en l’evolució de les idees sobre la

gestió de la di ver si tat –el demogràfic, el

polític, l’econòmic i el crític. 

L’in for me Work for ce 2000 va preo cu par

molts ho mes de ne go ci i acadè mics, so -

bre tot els de di cats a la ges tió de re cur sos

hu mans, en ad ver tir als em pre sa ris que

pren gues sin nota del can vi de la si tua ció

de mogr àfi ca als Estats Units i que tin -

gues sin en comp te els seus efec tes. Com

a con se qüèn cia d’a quests can vis demo -

gràfics, hi hau ria en poc temps una nova

he te ro ge neï tat din tre de la mas sa la bo ral

dels Estats Units, de ma ne ra que els

homes de raça blan ca ja no cons ti tui rien

la ma jo ria dels tre ba lla dors. L’in terès en

la ges tió de la di ver si tat va pas sar des prés

a con ver tir-se en una cosa po lí ti ca, en el

sen tit que la seva fi lo so fia cons ti tu ïa una

al ter na ti va atrac ti va a les po lí ti ques de

“dis cri mi na ció po si ti va”. La presè ncia d’a -

ques ta al ter na ti va va cau sar in quie tud en

el pen sa ment neo dretà del go vern de Rea -

gan, i ac tual ment en ca ra in quie ta l’ad mi -

nis tra ció Bush. Els exe cu tius d’em pre ses

van pen sar que adop tar la ges tió de la di -

ver si tat re sul ta va més sen zill que introduir 

mesures de discriminació positiva, i a més 

a més, seria més ben acceptat pel conjunt 

de treballadors, predominantment blancs.

El se güent tomb (l’e conò mic) es va pro -

duir en plan te jar que si l’em pre sa pri va da

no pres ta va aten ció a la ges tió de la di ver -

si tat, el seu sis te ma or ga nit za tiu i la seva
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en col·la bo ra ció amb l’Insti tut per a Di ver si tat i Èti ca en l’Esport de la Uni ver si tat de Flo ri da Cen tral (Insti tu te for Di ver sity and Ethics in Sport, Uni ver sity of Cen tral Flo ri da). De

fet, l’Infor me so bre raça i gène re de 2003 (2003 Ra cial and Gen der Re port Card) mos tra un dels pit jors mo ments per a les do nes i les per so nes de co lor, en ca ra que en al gu -

nes àrees s’ob ser vi una mi llo ra des prés de ras tre jar tot el que s’ha avan çat i re tro ce dit al llarg dels úl tims 14 anys. L’in for me com plet es tro ba dis po ni ble a: http://www.bus.

ucf.edu/sport/pu blic/down loads/me dia]/ides/re lea se_05.pdf 



imat ge co rre rien un risc, es pe cial ment a

l’ho ra de com plir amb les de man des d’un

mer cat glo bal. Com van in di car Lor bie ki i

Jack (2000, pàg. S21): “Que la ges tió de

la di ver si tat es trans for mi en una preo cu -

pa ció de ti pus econò mic (en el cas d’em -

pre ses co mer cials) con ver teix en le gí tim

l’in terès de l’em pre sa per sa ber com reac -

cio nen els seus em pleats da vant les di -

ferè ncies i sug ge reix, al ho ra, l’e xistència

de for mes de mo di fi car aques tes reac -

cions, quan aques tes es con si de rin ‘poc

apro pia des’.” La ges tió de la di ver si tat es

va con si de rar “fac ti ble”, en el sen tit que

es po dia in cor po rar a les ru ti nes i pro ce di -

ments de la ges tió de re cur sos hu mans,

per exem ple a tra vés de se mi na ris de sen -

si bi lit za ció, au di to ries de di ver si tat, i pro -

gra mes de for ma ció ex ten si va. Quan, en

co men çar a apli car-los, van sor gir pro ble -

mes, la li te ra tu ra so bre la ges tió de la di -

ver si tat es va fer cada ve ga da més crí ti ca.

Tant des d’un punt de vis ta acadè mic com 

des del pràctic, es van plan te jar dub tes in -

ci pients ori gi nats pels re sul tats de mol tes

ac tua cions en ca mi na des a ges tio nar la di -

ver si tat, opo sats als es pe rats, atès que

van arri bar a pro vo car an ta go nis me i res -

sen ti ment en tre els qui havien estat

catalogats com a diferents (Prasad et al.,

1997; Lorbieki & Jack, 2000; Lorbieki,

2001). 

Abans de pas sar a co men tar la crei xent i

so fis ti ca da crí ti ca a la ges tió de la di ver si -

tat, re pas so i co men to els es for ços rea lit -

zats en l’àrea de la ges tió de temps lliu re

per es tu diar i/o apli car la gestió de la

diversitat. 

Gestió de la diversitat
a les organitzacions
d’esport i lleure 

Joy De Sen si (1994, 1995) va ser una de

les pri me res per so nes a trac tar el tema

de la ges tió de la di ver si tat a les or ga nit za -

cions es por ti ves. Ba sant-se en el tre ball

de Tay lor Cox (1991), va ar gu men tar que

el gène re, la raça i d’al tres for mes de dis -

cri mi na ció din tre de les or ga nit za cions es -

por ti ves, es po dien su pe rar sa tis fact òria -

ment si se se guien un se guit de fa ses: des

del mo no cul tu ra lis me, pas sant per una

fase de plu ra lis me, fins arri bar a un es ta di

fi nal d’autè nti ca di ver si tat i ac cep ta ció del 

mul ti cul tu ra lis me. Se gons Cox (1991),

una or ga nit za ció mo no lí ti ca és pro fun da -

ment ho mogè nia, té alts ni vells de se gre -

ga ció ocu pa cio nal i con ce deix poca im -

portància a la in te gra ció dels mem bres de

les mi no ries cul tu rals –i la in te gra ció és

en ca ra me nor en els ni vells de pre sa de

de ci sions. L’or ga nit za ció plu ral comp ta

amb mem bres més he te ro ge nis, i gràcies

a es for ços coor di nats (per exem ple, ac -

cions de dis cri mi na ció po si ti va i de pro -

mo ció, au di to ries de sis te mes de com pen -

sa ció) ha acon se guit un ni vell d’in te gra ció 

es truc tu ral dels mem bres dels grups mi -

no ri ta ris molt més alt que no pas l’or ga nit -

za ció mo no lí ti ca. Com va as sen ya lar Cox,

la for ma or ga nit za ti va plu ral ha es tat ma -

jo rità ria als USA des de fi nal dels 60, i re -

pre sen ta el pro to tip d’em pre sa gran de co -

men ça ment dels 90. Més de deu anys

més tard, l’or ga nit za ció mul ti cul tu ral re -

pre sen ta l’i deal de va lo ra ció de la di ver si -

tat, la in te gra ció es truc tu ral és com ple ta,

no exis tei xen pre ju di cis ni dis cri mi na ció i

els ni vells de con flic te en tre grups són bai -

xos. Men tre De Sen si (1994, 1995) par la

poc de les es tratè gies es pe cí fi ques de les

or ga nit za cions per trac tar la di ver si tat i

trans for mar-se en or ga nit za cions mul ti -

cul tu rals, Cox i d’al tres han creat una

autè nti ca in dús tria al vol tant de la pro mo -

ció i ges tió d’u na or ga nit za ció mul ti cul tu -

ral fruc tí fe ra (vegeu, per exemple, Cox,

2001). 

La in ves ti ga ció exis tent so bre ges tió de la

di ver si tat en les or ga nit za cions es por ti ves

i de lleu re es pot dis tri buir en dos grups:

d’u na ban da, els qui s’es for cen en la crea -

ció de marcs o mo dels con cep tuals per

ges tio nar la di ver si tat i, d’al tra ban da, els

qui rea lit zen es tu dis o en ques tes em pí ri -

ques dis sen ya des, bé si gui per ve ri fi car els 

mo dels o bé per reu nir in for ma ció so bre la 

di ver si tat din tre de de ter mi na des or ga nit -

za cions. Doherty i Che lla du rai (1999),

per exem ple, de fen sen que la ges tió de la

di ver si tat és tas ca de la cul tu ra or ga nit za -

ti va, ba sa da en un sis te ma sub ja cent de

va lors, creen ces i pres su po si cions so bre

com es fan les co ses a l’or ga nit za ció. Des

del seu punt de vis ta, és l’a pro xi ma ció a la 

for ma de trac tar la di ver si tat, més que no

pas la ma tei xa di ver si tat, allò que en de -

ter mi na les con se qüèn cies, po ten cial ment 

cons truc ti ves o des truc ti ves. Una ve ga da

més, el tema se cen tra prin ci pal ment en

la preo cu pa ció per la ges tió de la di ver si -

tat (o no), més que no pas en les es tratè -

gies or ga nit za ti ves ne cess àries per al trac -

ta ment es men tat. De for ma sem blant,

Fink i Pas to re (1999) de fen sen un marc

que re pre sen ti unes es truc tu res per ma -

nents de ges tió de la di ver si tat, a sa ber, el

con for mis me, el trac ta ment reac tiu de la

di ver si tat i el trac ta ment proac tiu de la di -

ver si tat. En un es tu di pos te rior (Fink i

Pas to re, 2001), van com pro var el seu

marc teò ric en di ver ses as so cia cions at -

lètiques in te ru ni ver sità ries dels USA. No

va re sul tar gai re sor pre nent que es tro bes -

sin amb poca di ver si tat cul tu ral en tre els

mem bres d’a ques tes or ga nit za cions. En

aquells llocs on les cul tu res or ga nit za ti ves 

ac cep ten la di ver si tat d’u na ma ne ra mo -

de ra da, el trac ta ment proac tiu de la di ver -

si tat ten deix a ser un es til o pers pec ti va

més que no pas una con fian ça en les con -

duc tes i es tratè gies es pe cí fi ques d’aques -

ta mena de gestió. 

Aques tes des co ber tes són si mi lars a les

d’Alli son (1999), el qual va rea lit zar l’es tu -

di de com apli quen les em pre ses i parcs re -

crea tius dels USA els te mes i pro gra mes de 

di ver si tat. Es va ob ser var que les po lí ti ques 

i pràcti ques de di ver si tat de sen vo lu pa des

eren més de carà cter simb òlic que no pas
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L’or ga nit za ció plu ral comp te amb mem bres
més he te ro ge nis, i gràcies a es for ços coor di nats
(p.e., ac cions de dis cri mi na ció po si ti va i de
pro mo ció, au di to ries de sis te mes de com pen sa -
ció) ha  aconseguit un ni vell d’in te gra ció es -
truc tu ral dels mem bres dels grups mi no ri ta ris
molt més alt que l’or ga nit za ció mo no lí ti ca.
(Font: http://www. uqar.qc.ca/gp/Ima ges/reu -

nion.gif –29.XI.04–)



efec tiu, que la inè rcia ins ti tu cio nal pre si dia 

la ma jo ria dels es for ços en ca mi nats a in te -

grar la di ver si tat i que les or ga nit za cions,

so vint sen se sa ber-ho, con ti nua ven per pe -

tuant una con duc ta ex clu si va i no equi ta ti -

va. En ana lit zar di fe rents po lí ti ques, es -

tratè gies i pràcti ques de di ver si tat en or -

ganitzacions es por ti ves co mu nità ries

d’Aus tràlia, Tay lor (2003) va uti lit zar el

marc de Cox (1991) –mo no cul tu ral, plu -

ral, i mul ti cul tu ral– per trac tar la di ver si tat. 

Va con clou re que, en ca ra que mol tes or ga -

nit za cions es tan ober tes a la di ver si tat

 cultural, po ques po den iden ti fi car po lí ti -

ques i es tratè gies es pe cí fi ques de de sen vo -

lu pa ment de la ges tió de la di ver si tat.

Gestió de la diversitat:
una crítica que creix 

La di ver si tat es tro ba, ara com ara, com -

ple ta ment in te gra da en el prin ci pal cor -

rent teò ric i pràctic de la ges tió, tal i com

es de mos tra, per exem ple, amb el crei -

xent nom bre de lli bres de di cats a aquest

tema, així com amb la seva in clu sió en

lli bres de text so bre ges tió. Enca ra que

aques ta tendència no re sul ta tan evi dent

en els tex tos so bre ges tió de l’es port, la

di ver si tat s’està obrint pas tam bé en

aquests –ve geu, per exem ple, el ca pí tol

ti tu lat “Ges tió de la di ver si tat” (“Ma na -

ging Di ver sity”) al re cent Ges tió de les

or ga nit za cions per a ac ti vi tats es por ti -

ves i fí si ques: una apro xi ma ció als sis -

temes (Ma na ging Orga ni za tions for

Sport & Physi cal Acti vity: A Systems

Approach) (2001) de Pac kia nat han Che -

lla du rai. El ca pí tol es men tat sub rat lla

com és de ne ces sa ri que els ges tors es -

por tius si guin cons cients del sig ni fi cat de 

la di ver si tat en tre els tre ba lla dors i en el

mer cat. Pre sen ta un marc in te gra dor i

plan te ja es tratè gies per trac tar la di ver si -

tat, com ara adop tar ex pres sions simb òli -

ques de di ver si tat (per exem ple, roba, ali -

ments i llen gües es pe cí fi ques) i fo men tar

ex pres sions reals de di ver si tat pel que fa

a va lors, ne ces si tats i pre ferè ncies, així

com pel que fa a la in for ma ció, se gons la

na tu ra le sa de la tas ca. El ca pí tol és pro pi

d’a quells acadè mics que creuen que

“apro fi tar les di ferè ncies en tre els em -

pleats i coor di nar-les per ob te nir una ma -

jor eficà cia or ga nit za ti va és un dels pun -

tals de la ges tió” (Che lla du rai, 2001,

pàg. 388). 

Tan ma teix, la ges tió de la di ver si tat no

està tan ac cep ta da en el món acadè mic

de les anà li sis or ga nit za ti ves, sinó que s’hi 

uti lit za una apro xi ma ció més crí ti ca, i en

aquest punt tor no a co men tar la bi blio gra -

fia pro duï da res pec te a aquest tema, per

po sar en evidè ncia l’aug ment de la crí ti ca

a aquest con cep te. És im por tant re con èi -

xer que en ca ra hi ha poca una ni mi tat en

aquests po si cio na ments crí tics, els quals

te nen pers pec ti ves d’anà li si for ça di fe ren -

cia des (per exem ple, fe mi nis ta, ‘fou caul -

tia na’, post mo der na, teo ria crí ti ca de la

raça). De tota ma ne ra, en els te mes que

es co men ten a con ti nua ció es veu un cert

acord en tre els crí tics. 

Llui tar con tra la dis cri mi na ció

mit jan çant la si mi li tud

o la di ferè ncia? 

A les so cie tats mul ti cul tu rals, com les

exis tents als Estats Units, el Ca nadà,

Gran Bre tan ya i Austràlia, hi ha mo ments 

en què dos mo dels es fan la com petè ncia

en la tas ca de por tar la igual tat al lloc de

tre ball. El pri mer, es basa en el prin ci pi

de la si mi li tud, que su po sa que la igual -

tat d’o por tu ni tats és pos si ble si es dóna

el ma teix ac cés al tre ball, el ma teix sa la ri

i els ma tei xos be ne fi cis la bo rals a les per -

so nes que te nen la ma tei xa ca pa ci tat, o

que fun cio nen d’u na ma tei xa ma ne ra, in -

de pen dent ment del grup so cial al qual

per tan yin (Lor biec ki i Jack, 2000). En

con se qüèn cia, la dis cri mi na ció po si ti va

dels Estats Units, la igual tat d’o por tu ni -

tats de Gran Bre tan ya i la igual tat en la

col·lo ca ció del Ca nadà, així com la le gis -

la ció es pe cí fi ca an ti dis cri mi na ció dels

tres paï sos, han es tat les prin ci pals vies

cap a la igual tat en el lloc de tre ball. L’al -

tre mo del (ges tió de la di ver si tat) sos té

que el sis te ma de la si mi li tud va en de tri -

ment de les per so nes, per què sug ge reix

que hi ha una ma ne ra úni ca de fun cio -

nar. Per con tra, uti lit za el prin ci pi de la

di fe ren cia ció, se gons el qual hi ha di fe -

rents ma ne res de tre ba llar, que han de

ser tin gu des en con si de ra ció i va lo ra des

com a po si ti ves per a l’or ga nit za ció (Lor -

biec ki i Jack, 2000). 

Enca ra que el pas de la si mi li tud a la di -

ferè ncia, apa rent ment po dria te nir sen tit,

apli cat a la rea li tat ser veix per am pliar

l’àmbit del de sa van tat ge (en con tra po si -

ció a la di ver si tat fo na men ta da úni ca ment 

en la di ferè ncia de grup so cial) per què ara

es pres ta aten ció a con fi gu ra cions de la

di ferè ncia més àmplies i (te nint en comp -

te, per exem ple, gène re, raça/ètnia) i no

úni ca ment a aque lles re fe ri des a les do nes 

o als grups mi no ri ta ris. Es trac ta d’u na

arma de do ble tall, per què les do nes o els

grups mi no ri ta ris ja no por ten l’e ti que ta de 

la di ferè ncia, però tam poc no re ben una

aten ció es pe cial (Lor biec ki i Jack, 2000).

Altres au tors de fen sen que en cen trar-se

en la di ferè ncia es mi ni mit zen els as pec -

tes com ple xos i mul ti di men sio nals de les

co mu ni tats ra cials mi no rità ries, es pe cial -

ment les seves experiències úniques i les

seves històries col·lec ti ves (Barnes,

2003; Kersten, 2000). 

Apro pia ció de la ges tió

de la di ver si tat 

El dis curs de la ges tió de la di ver si tat

mos tra una tendència a in cor po rar cada

ve ga da més as pec tes de la vida in di vi -

dual i col·lec ti va al trac ta ment es men tat,

és a dir, es ten deix a apli car les idees de

ges tió a múl ti ples àrees de la sub jec ti vi -

tat (Cos tea i Intro na, 2004). El fet que

els ges tors ha gin adop tat de for ma apro -

pia da els con cep tes de dis cri mi na ció

 positiva i d’i gual tat d’o por tu ni tats ha

permès a les or ga nit za cions elu dir el pro -

ble ma de l’e man ci pa ció, al ho ra que des -

ta car la base mo ral de la seva ac tua ció.

Per tant, en comp tes que grups des fa vo -

rits com el de les do nes, les per so nes cla -

ra ment mi no rità ries, els ho mo se xuals,

els dis mi nuïts i d’al tres, por tin en da vant

la llui ta per la igual tat, és la ma tei xa di -

rec ció la que de cla ra es tar bus cant ac ti -

va ment l’e ficà cia de la di ver si tat en bé

dels tre ba lla dors. Com de fen sen Cos tea i

Intro na (2004), els “pa pers tra di cio nals

de la llui ta per l’e man ci pa ció s’han in ver -

tit: men tre els ‘o pri mits’ es veuen mar gi -

nats (al ho ra que ab sor bits per la to ta li tat) 

de for ma gra dual i to le rant, els ges tors es
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con ver tei xen en guar dians i agents de l’e -

man ci pa ció” (pàg. 8). 

El dis curs de la di ver si tat és un dis curs

“se gur”, que ban de ja d’al tres dis cur sos

so bre la igual tat i la jus tí cia so cial (per

exem ple, els dis cur sos fe mi nis tes i an ti ra -

cis tes), fent-los menys im por tants i, con -

se qüent ment, menys efi ca ços (Lock et

al., 1999). Comp tat i de ba tut, la di ver si -

tat sim ple ment em mas ca ra i sot met el

dis curs pre do mi nant cen trat en la de si -

gual tat (Bar nes, 2003). 

Iden ti fi ca ció i anà li si

de la “Di ferè ncia” 

L’a pro pia ció per part de la di rec ció del

tema de l’e man ci pa ció li per met tam bé

am pliar el seu abast més enllà de l’a pli -

ca ció de me su res an ti dis cri mi natò ries,

fins arri bar a un com pro mís més ac tiu

amb la “uni ci tat de l’in di vi du” i la “di -

ferè ncia” (Cos tea i Intro na, 2004). En

una anà li si de les de fi ni cions dels lli bres

de text, Lit vin (1997) va tro bar sis di -

men sions prin ci pals de la di ferè ncia

(edat, ètnia, gène re, ca pa ci tats/ca rac te -

rís ti ques fí si ques, raça, orien ta ció se -

xual) que se su po sen in na tes i im mu ta -

bles. Tam bé va tro bar una mul ti tud de

di men sions de ti pus se cun da ri, com ara

l’e du ca ció re bu da, l’o ri gen geogr àfic, el

ni vell de ren da, l’es tat ci vil, l’ex pe rièn -

cia mi li tar, el fet de te nir fills o no, les

creen ces re li gio ses i l’ex pe rièn cia la bo -

ral. De tota ma ne ra, com ob ser va Lit vin,

no hi ha res menys clar que trac tar de

de fi nir exac ta ment qui és mem bre de ca -

das cun dels grups. La pers pec ti va que

les iden ti tats són fi xes i no can vien, tal

com apa reix so vint en tex tos i ma nuals

so bre la di ver si tat, ha es tat re but ja da

des de ja fa temps. 

I el que és en ca ra més im por tant: en

uti lit zar les no cions de di ferè ncia se

sub rat lla allò que és pe rifè ric a les re la -

cions in ter per so nals (di ferè ncies, per

exem ple, pel que fa a edat, co lor de la

pell, gène re) men tre que s’ig no ra el que

és cen tral (di ferè ncies de po der) als

con flic tes de gène re, ten sions ra cials i

fric cions cul tu rals que es do nen en la

ma jo ria de les or ga nit za cions (Pra sad i

Mills, 1997). 

Po der i can vi or ga nit za tiu 

Cri da l’a ten ció que en el dis curs de la di -

ver si tat no hi hagi un fort com pro mís amb

un can vi so cial i ins ti tu cio nal (Bar nes,

2003). Les ini cia ti ves de di ver si tat que ig -

no ren o mi ni mit zen les qües tions de la do -

mi na ció i sub or di na ció din tre de les or ga -

nit za cions, és a dir, la qües tió del po der,

no po den arri bar a te nir èxit a l’ho ra d’es -

ta blir can vis es truc tu rals, en ca ra que si -

guin su per fi cials, din tre d’u na or ga nit za -

ció. Quan una or ga nit za ció in vi ta a gent

“di fe rent” a par ti ci par de la seva cul tu ra,

el que es pre tén de can viar és la ma tei xa

gent i no la cul tu ra (Kers ten, 2000). Per

exem ple, obli gar la gent a adap tar-se al

“codi de for ma de ves tir” d’u na or ga nit za -

ció pot sig ni fi car una pèrdua d’i den ti tat

per a uns certs grups de per so nes. Com

as sen ya la Foldy (2002), és pos si ble que

els pro gra mes de di ver si tat aug men tin el

com pro mís de l’or ga nit za ció cap a mem -

bres de grups mi no ri ta ris en ca ra que això

no su po si, de fet, cap can vi or ga nit za tiu

real. Fins i tot pot ser que aquests pro gra -

mes re sul tin in si dio sos, per què in ten ten

“apro fi tar les ca rac te rís ti ques d’identitat

que, des d’un punt de vista crític, són la

base de la resistència i convertir-les en

la base de la submissió” (pàg. 103). 

La qüestió
del gènere 

La ma jo ria de la gent de les or ga nit za cions 

creuen que el ter me “gène re” es re fe reix a

les “do nes”. Men tre el nom bre de do nes a

les or ga nit za cions aug men ti –en ca ra que

no arri bi a su po sar la mei tat dels mem -

bres, ni a ocu par els llocs més alts– es

con si de ra re solt el pro ble ma del “gène re”;

en ca ra no es com pre nen bé els con cep tes

sub ja cents, els va lors i pràcti ques que fan

que les de si gual tats de gène re es man tin -

guin. Així, les or ga nit za cions man te nen

dis tin cions de gène re mit jan çant pro ces -

sos i pràcti ques com ple xos, i so vint sub -

tils. Les or ga nit za cions es por ti ves no

cons ti tuei xen una ex cep ció res pec te d’a -

quest tema, i els es tu dis de l’úl ti ma dèca -

da i una mica an te riors, con ti nuen mos -

trant la di fi cul tat d’aplicar el canvi (vegeu, 

per exemple, McKay, 1997 i Knoppers i

Anthonissen, 2001). 

 Actual ment hi ha di ver ses apro xi ma cions

a la com pren sió de la igual tat de gène re i

el can vi en l’or ga nit za ció (Me yer son

i Kolb, 2000). Una d’a ques tes apro xi ma -

cions es basa en la pre mis sa que les do -

nes i els ho mes te nen igual tat d’o por tu ni -

tats i que as cen dei xen o des cen dei xen en

fun ció dels mèrits de cada in di vi du. La fal -

ta d’èxit de les do nes, en com pa ra ció amb 

els ho mes, és de gu da a di ferè ncies de ti -

pus so cial en tre els se xes, que ori gi nen

uns certs dèfi cits en les do nes –com po -

dria ser, per exem ple, la man ca de les ca -

rac te rís ti ques de li de rat ge ne cess àries. La 

so lu ció és pro por cio nar a la dona la for -

ma ció ne cess ària. De tota ma ne ra, s’ha

fet poc per can viar els fac tors sis temà tics

que ser vei xen d’a dob a la de si gual tat din -

tre de les or ga nit za cions (Me yer son i Kolb, 

2000). Una se go na apro xi ma ció se cen tra 

en les ba rre res es truc tu rals de les or ga nit -

za cions, més que no pas en les ma tei xes

do nes. El seu ob jec tiu és crear una igual -

tat d’o por tu ni tats, tot eli mi nant les ba rre -

res es truc tu rals i de pro ce di ment que im -
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pe dei xen l’èxit i l’a venç de les do nes. La

le gis la ció (per exem ple, la dis cri mi na ció

po si ti va, la igual tat en la col·lo ca ció) i les

 polítiques or ga nit za ti ves (per exem ple, so -

bre as set ja ment se xual) han tin gut un

efec te clar en termes de contractar i

retenir les dones, però no han produït

canvis substancials en les condicions i

mantenen les desigualtats de gènere

(Meyerson i Kolb, 2000). 

La ter ce ra apro xi ma ció es tro ba vin cu la da

a les ini cia ti ves de di ver si tat co men ta des

en aquest ar ti cle, les quals re co nei xen les

di ferè ncies en tre les per so nes en base a la

iden ti tat pròpia. Com as sen ya len Me yer -

son i Kolb (2000, pàg. 562): “les do nes

es tan en de sa van tat ge, per què els atri buts 

i ca rac te rís ti ques que s’as so cien amb la

dona i la fe mi ni tat (per exem ple, criar,

 escoltar, te nir emo cions, re la cio nar-se)

es tan de va luats res pec te als atri buts i ca -

rac te rís ti ques que s’as so cien amb l’ho me

i la mas cu li ni tat (per exem ple, di ri gir, par -

lar, pen sar, fer). Indi quen, així ma teix,

que el sim ple re co nei xe ment de les di ferè -

ncies i la mera nor ma de fer que es va lo rin 

tots dos igual no as se gu ra que això arri bi a 

ser així. Aques ta apro xi ma ció per pe tua les 

di ferè ncies de sexe i els es te reo tips, con si -

de ra la mas cu li ni tat com un estàndard

neu tre amb el qual com pa rar les al tres

per so nes i no arri ba a re con èi xer o

qüestionar la diferència de representació

d’homes i dones que hi ha als cercles de

poder de les organitzacions. 

Si les per so nes que for men les or ga nit za -

cions, es pe cial ment els qui ocu pen els

llocs més alts, no re co nei xen que el gène -

re es re fe reix tant a l’ho me com a la dona,

i que el gène re no su po sa per ell ma teix

pràcti ques dis cri mi natò ries que es pu guin

“so lu cio nar” amb la ges tió de la di ver si tat, 

serà molt di fí cil can viar aques ta na tu ra le -

sa de les or ga nit za cions ba sa da en el

gène re.2

Conclusió: solucions
potencials al dilema
de la diversitat 

Re sul ta temp ta dor en fi lar-se al vagó de la

ges tió de la di ver si tat –de fet, mol tes or ga -

nit za cions ho han fet– amb l’es pe ran ça

d’a bor dar els eterns pro ble mes del ra cis -

me, el se xis me i l’ex clu sió en el lloc de tre -

ball. Tan ma teix, la sim ple ges tió de la di -

ver si tat és mas sa sim plis ta. Com rao na un 

crí tic: “Pre sen ta un mo del de na tu ra le sa

més re la cio nal que es truc tu ral, sub rat -

llant la for ma ció, la co mu ni ca ció i el

 treball en equip i ob viant te mes més fo na -

men tals, com ara la igual tat i la res pon sa -

bi li tat de l’es truc tu ra” (Kers ten, 2000,

pàg. 243). 

És ben clar, tam bé, que no han tin gut gai -

re èxit les apro xi ma cions més tra di cio nals

a la igual tat en el lloc de tre ball, ja si gui la

le gis la ció an ti dis cri mi na ció, la dis cri mi -

na ció po si ti va, la igual tat en la col·lo ca ció

o els pro gra mes del ti pus igual tat d’o por -

tu ni tats. En al guns ca sos, la re pre sen ta ció 

de grups “mi no ri ta ris” que re flec teix la

seva pro por ció en la so cie tat s’ha pres

com a in di ca dor d’èxit. Per exem ple, el

Co mitè Olím pic Inter na cio nal (CIO) ha es -

ta blert ob jec tius d’aug ment del nom bre de 

do nes que ocu pen pla ces im por tants en

llocs de de ci sió i ad mi nis tra tius als Co -

mitès Olím pics Na cio nals (CONs), a les

Fe de ra cions Inter na cio nals (FIs) i als or -

ga nis mes es por tius que per tan yen al Mo -

vi ment Olím pic. El de sem bre del 2000 es

va es ta blir un pri mer ob jec tiu del 10 %.

Actual ment, més del 66 % dels CONs i del 

43 % de les FIs han acon se guit aquest ob -

jec tiu, i el CIO ha es ta blert un nou ob jec tiu 

per a de sem bre del 2005, que fixa la re -

pre sen ta ció fe me ni na als co mitès exe cu -

tius i or ga nis mes le gis la dors en un 20 %

(Co mitè Olím pic Inter na cio nal, 2004).

Però les xi fres (tot i ser bai xes) no ser vei -

xen com a me su ra exac ta de l’èxit, per què

no su po sen un con cep te d’in clu sió en el

grup. No n’hi ha prou a fer que di fe rents

grups “en trin en el joc”, atès que s’ha de

ju gar se gons les nor mes del grup do mi -

nant. Per tant, aques tes apro xi ma cions

tra di cio nals han de com ple men tar-se amb 

una com pren sió més àmplia de què és la

di ver si tat, per què és tan im por tant i com

es pot aju dar a fer que les or ga nit za cions

si guin més in clu si ves (Le nihan, 2000).

En el cas del CIO, s’ha adop tat tant una

po lí ti ca d’ob jec tius de gène re com ac cions 

d’e du ca ció i de fen sa de les do nes. La in -

tro duc ció d’uns ob jec tius mí nims ha tin -

gut un efec te clar i po si tiu, per exem ple,

en la pro por ció de do nes pre sents als co -

mitès exe cu tius dels CONs. De tota ma ne -

ra, aques ta po lí ti ca d’ob jec tius té els seus

lí mits, per què no més té efec te so bre una

part del sis te ma d’ad mi nis tra ció dels es -

ports olím pics i no ha con duït ne cess ària -

ment a fer que s’a dop tin ini cia ti ves po lí ti -

ques que aug men tin la presè ncia de la

dona als llocs més alts de l’es port. De fet,

l’ob jec tiu es plan te ja com el sos tre al qual

es pot arri bar, en lloc de la base des de la

qual començar a construir (Institute of

Sport & Leisure Policy, 2004). Sembla

que els qui han de prendre les decisions
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en el moviment olímpic no comprenen bé

la complexitat de la forma en què les

organitzacions estan influïdes per la

valoració del gènere. 

Els ges tors i les elits de les or ga nit za cions

no hau rien de ser els prin ci pals res pon sa -

bles de pro mou re la di ver si tat, sinó que el

tema hau ria de ser com petè ncia de to tes

les per so nes per tan yents a l’or ga nit za ció.

Tal i com va in di car un re cent in tent ca na -

denc per acon se guir la in clu sió en el ser vei

pú blic (Le nihan, 2000): “... el de sen vo lu -

pa ment d’u na cul tu ra que va lo ra la di ver si -

tat exi geix el com pro mís i la par ti ci pa ció

ac ti va de tots els mem bres de l’or ga nit za -

ció, [i] la va lo ra ció de la di ver si tat s’ha

d’ob ser var com al gu na cosa més que un

tema ges tio nat úni ca ment per es pe cia lis -

tes. Es trac ta de... una pràcti ca, d’u na ma -

ne ra d’im pli car les per so nes, els te mes i les 

tas ques d’un ex trem a l’al tre de l’or ga nit za -

ció” (pàg. 6). La va lo ra ció de la di ver si tat

su po sa una im por tant font de no ves idees,

ac ti tuds, vi sions, pers pec ti ves, rep tes i

opor tu ni tats per a qual se vol or ga nit za ció.

Si vo lem veu re al gun dia un can vi sig ni fi ca -

tiu en les or ga nit za cions es por ti ves, ja si gui 

aug men tant la in clu sió de do nes, de les

mi no ries ra cials i ètni ques o de per so nes

amb dis ca pa ci tats, hem de pres tar més

aten ció a les com ple xi tats de la di ver si tat,

hem d’a do nar-nos de com és de di fí cil im -

pli car to tes les per so nes en el pro cés, hem

de cen trar-nos en la de si gual tat in di vi dual i 

con cre tar de for ma molt de ta lla da els ob -

jec tius que es per se guei xen. 

Re fe rèn cies bi blio gràfi ques
Alli son, M. T. (1999). Orga ni za tio nal ba rriers to

di ver sity in the work pla ce. Jour nal of Lei su re

Re search, 31, 78-101.

Bar nes, D. (2003). Spi rit in jury: De cons truc -

ting di ver sity and equity in coun se lling and

so cial work po li cies and prac ti ces. Do cu -

men to no pu bli ca do, Uni ver sity of To ron to.

Se pue de en con trar en: http://www.oise.uto -

ron to.ca/ depts/aecdcp/CMPConf/pa -

pers/Bar nes.html.

Che lla du rai, P. (2001). Ma na ging Di ver sity. A

Ma na ging or ga ni za tions for sport & physi cal

ac ti vity: A systems ap proach. Scott sda le, AZ: 

Hol comb Hat ha way. 

Cos tea, B. i Intro na, L. D. (2004). Self and ot -

her in every day exis ten ce: A mystery not a

pro blem. Lan cas ter Uni ver sity Ma na ge ment 

School Wor king Pa per 2004/020. Es pot

tro bar a: http://www.lums.co.uk/pu bli ca -

tions.

Cox, T. (1991). The mul ti cul tu ral or ga ni za tion.

Aca demy of Ma na ge ment Exe cu ti ve, 5,

34-47.

– Crea ting the mul ti cul tu ral or ga ni za tion. San

Fran cis co: Jos sey-Bass.

De Sen si, J. T. (1994). Mul ti cul tu ra lism as an is -

sue in sport ma na ge ment. Jour nal of Sport

Ma na ge ment, 8, 63-74.

– (1995). Unders tan ding mul ti cul tu ra lism and

va luing di ver sity: A theo re ti cal pers pec ti ve.

Quest, 47, 34-43.

Doherty, A. J. i Che lla du rai, P. (1999). Ma na -

ging cul tu ral di ver sity in sport or ga ni za tions:

A theo re ti cal pers pec ti ve. Jour nal of Sport

Ma na ge ment, 13, 280-297.

Fink, J. S. i Pas to re, D. L. (1999). Di ver sity in

sport? Uti li zing the bu si ness li te ra tu re to de vi -

se a com prehen si ve fra me work of di ver sity

ini tia ti ves. Quest, 51, 310-327.

– (2001). Do dif fe ren ces make a dif fe ren ce? Ma -

na ging di ver sity in di vi sion IA in ter co lle gia te

ath le tics. Jour nal of Sport Ma na ge ment, 15,

10-50.

Foldy, E. G. (2002). ‘Ma na ging’ di ver sity: Iden -

tity and po wer in or ga ni za tions. A I. Aal tio i A. 

J. Mills (eds.), Gen der, iden tity and the cul -

tu re of or ga ni za tions. Lon don and New York:

Rout led ge.

Inter na tio nal Olympic Com mit tee (2004). Pro -

mo tion of wo men sports lea ders. Avai la ble:

http://www.oly mpic.org/uk/or ga ni sa tion/mis -

sions/wo men/lea ders_uk.asp

Insti tu te of Sport & Lei su re Po licy (2004). Wo -

men, lea ders hip and the Olympic mo ve -

ment. Fi nal re port of re search un der ta ken by

the Insti tu te of Sport & Lei su re Po licy, Lough -

bo rough Uni ver sity for the Inter na tio nal

Olympic Com mit tee.

John ston, W. B. i Pac ker, A. E. (1987). Work -

for ce 2000: Work and wor kers for the

twenty-first cen tury. India na po lis, IN: Hud -

son Insti tu te.

Kers ten, A. (2000). Di ver sity ma na ge ment: Dia -

lo gue, dia lec tics and di ver sion. Jour nal of

Orga ni za tio nal Chan ge Ma na ge ment, 13,

235-248.

Knop pers, A. i Antho nis sen, A. (2001). Mean ings

gi ven to per for man ce in Dutch sport or ga ni za -

tions: Gen der and ra cial/eth nic sub texts. So cio -

logy of Sport Jour nal, 18, 302-316.

Le nihan, D. G. (2000). Di ver sity, lear ning and

cul tu ral chan ge, Task For ce on an Inclu si ve

Pu blic Ser vi ce: Re port on the Round ta bles on 

an Inclu si ve Pu blic Ser vi ce. Otta wa: Cen tre

for Co lla bo ra ti ve Go vern ment. Se pue de en -

con trar en: http://www.kta.on.ca/re ports/kta -

re port_may2000.pdf

Lit vin, D. R. (1997). The dis cour se of di ver sity:

From bio logy to ma na ge ment. Orga ni za tion,

4, 187-209.

Lock, R. S.; Mi na rik, L. T. i Oma ta, J. (1999).

Gen der and the pro blem of di ver sity: Action

re search in physi cal edu ca tion. Quest, 51,

393-407.

Lor biec ki, A. (2001). Chan ging views on di ver -

sity ma na ge ment. Ma na ge ment Lear ning,

32, 345-361.

Lor biec ki, A. i Jack, G. (2000). Cri ti cal turns in

the evo lu tion of di ver sity ma na ge ment. Bri -

tish Jour nal of Ma na ge ment, 11 (nú me ro

mo no gràfi c), S17-S31.

McKay, J. (1997). Ma na ging gen der: Affir ma ti -

ve ac tion and or ga ni za tio nal po wer in Aus -

tra lian, Ca na dian, and New Zea land sport.

Albany, NY: Sta te Uni ver sity of New York

Press.

Me yer son, D. E. i D. M. Kolb (2000). Mo ving

out of the ‘arm chair’: De ve lo ping a fra me work 

to brid ge the gap bet ween fe mi nist theory and 

prac ti ce. Orga ni za tion, 7, 553-571.

Mi lli ken, F. J. i Mar tins, L. L. (1996). Sear ching

for com mon threads: Unders tan ding the mul -

ti ple ef fects of di ver sity in or ga ni za tio nal

groups. Aca demy of Ma na ge ment Re view,

21, 402-433.

Pra sad, P. i Mills, A. J. (1997). From show ca se

to sha dow: Unders tan ding the di lem mas of

ma na ging work pla ce di ver sity. A P. Pra sad et 

al. (eds.), Ma na ging the or ga ni za tio nal mel -

ting pot: Di lem mas of work pla ce di ver sity.

Thou sand Oaks, CA: Sage.

Tay lor, T. (2003). Di ver sity ma na ge ment in a

mul ti-cul tu ral so ciety: An ex plo ra tory

study of cul tu ral di ver sity and team sport in 

Aus tra lia. Annals of Lei su re Re search,

168-188.

Tho mas, R. R. (1991). Be yond race and gen -

der. New York: Ame ri can Ma na ge ment Asso -

cia tion.

– (1996). Re de fi ning di ver sity. New York:

Ame ri can Ma na ge ment Asso cia tion.

– (1999). Buil ding a hou se for di ver sity. New

York: Ame ri can Ma na ge ment Asso cia tion.

Town sley, N. C. (2003). Re view ar ti cle: Loo king 

back ward, loo king for ward, map ping the gen -

de red theo ries, voi ces, and po li tics of Orga ni -

za tion. Orga ni za tion, 10, 617-639.

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (19-25)

part i. reflexions al voltant de l’esport

25



S’explota els es por tis tes d’elit? 

§ IVAN WAD DING TON
Pro fes sor Vi si tant
Uni ver sity Co lle ge Ches ter (Gran Bre tan ya).
Uni ver sity Co lle ge Du blín (Irlan da) i
Uni ver si tat No rue ga d’Esport i Edu ca ció Fí si ca (Oslo) 

Resum
Aquest ar ti cle plan te ja les pre gun tes se -

güents: Quins són els ris cos de sa lut as so -

ciats a l’es port d’e lit? Són su pe riors als

que cal dria? Els qui te nen res pon sa bi li tat

mo ral i/o le gal so bre els es por tis tes, es tan

pre nent to tes les me su res rao na bles per

sal va guar dar-ne la sa lut? 

Molts es tu dis rea lit zats a di fe rents paï -

sos mos tren que un as pec te im por tant

de la cul tu ra es por ti va de l’es port pro -

fes sio nal o el d’e lit és el de la ‘cul tu ra

del risc’, que con tem pla el do lor, les le -

sions i el ‘joc dur’. Els es por tis tes d’e lit

as su mei xen –i s’es pe ra que n’assu -

meixin– ris cos im por tants per a la seva

sa lut.

Aquest ar ti cle és un es tu di so bre el fut -

bol pro fes sio nal anglès, en el qual tot -

hom es pe ra que els fut bo lis tes con ti nuïn 

ju gant, fins i tot quan te nen una le sió i

do lor, sem pre que els si gui pos si ble

fer-ho. Els ju ga dors que no po den ju gar

a cau sa d’u na le sió es va lo ren com de

poca uti li tat per al club i po den que dar

mar cats, ser ig no rats o fins i tot cau re en 

l’os tra cis me. Els ju ga dors le sio nats po -

den ser sot me sos a pres sions per tor nar

a ju gar abans d’es tar com ple ta ment re -

cu pe rats de la le sió. Pot ser s’a ma gui als

ma tei xos ju ga dors, de for ma de li be ra da, 

la na tu ra le sa i l’a bast de les se ves le -

sions i, so vint, als clubs de fut bol es vul -

ne ren les nor mes de con fi den cia li tat

mèdi ca. La con clu sió és que molts clubs

an gle sos de fut bol pro fes sio nal no es tan

pre nent les me su res ne cess àries per as -

so lir ‘l’o bli ga ció de te nir cu ra’ dels ju ga -

dors, una obli ga ció que te nen, tant le -

gal ment com mo ral ment. 

S’explota
els es por tis tes d’elit? 

A la vis ta dels fa bu lo sos in gres sos de

molts dels es por tis tes des ta cats, pot sem -

blar es trany plan te jar la qües tió de si els

es por tis tes po den es tar ex plo tats. Però és

im por tant re mar car, per co men çar, que

no tots els es por tis tes d’e lit te nen in -

gressos fa bu lo sos. Per exem ple, dels

2.600 mem bres de l’Asso cia ció de Fut bo -

lis tes Angle sos Pro fes sio nals, so la ment

800 ju guen a la Pre mier Lea gue (Pri me ra

Di vi sió); la ma jo ria juga en clubs de ca te -

go ries in fe riors i molts te nen uns in gres sos 

no més una mica més alts, o fins i tot una

mica més bai xos, que la ma jo ria dels es -

pec ta dors que els veuen ju gar. 

En se gon lloc, i el que és més im por tant,

és pos si ble que s’ex plo ti els ju ga dors en

al tres fa ce tes, a part de l’e conò mi ca. En

aquest ar ti cle, em cen tra ré més en els te -

mes de sa lut dels es por tis tes d’e lit que no

pas en els econò mics. Si es bus ca que el

con cep te d’ex plo ta ció en te mes de sa lut

si gui ope ra tiu, em plan te jo pre gun tes del
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Abstract

This pa per asks: what are the health risks

as so cia ted with eli te sport? Are they

hig her than they need to be? Are tho se

who have a mo ral and/or le gal

res pon si bi lity for ath le tes’ health ta king

all rea so na ble steps to sa fe guard the

health of ath le tes?

Nu me rous stu dies in se ve ral coun tries

have shown that an im por tant as pect of

spor ting cul tu re at the eli te or pro fes sio nal 

le vel in vol ves a ‘cul tu re of risk’, which

nor ma li zes pain, in ju ries, and ‘pla ying

hurt’. Eli te ath le tes take – and are

ex pec ted to take – se rious risks with their

health. 

This pa per draws on a study of En glish

pro fes sio nal foot ball which found that

pla yers are ex pec ted to con ti nue to play,

even when in ju red and in pain, whe ne ver

it is pos si ble to do so. Pla yers who are

una ble to play be cau se of in jury may be

seen as being of litt le use to the club and

may be stig ma ti sed, ig no red or ot her wi se

os tra ci zed. Inju red pla yers may be sub ject 

to pres su res to re turn to play be fo re they

have fully re co ve red from in jury.

Infor ma tion about the na tu re and ex tent of 

their in ju ries may be de li be ra tely with held

from pla yers and the ru les go ver ning

me di cal con fi den tia lity are fre quently

bro ken in foot ball clubs. It is con clu ded

that many pro fes sio nal foot ball clubs in

England are not ta king ap pro pria te

mea su res to meet the ‘duty of ca re’ which

they have, in both a le gal and a mo ral

sen se, to the pla yers in their em ploy ment.

Key words

Top le vel Sport, Health, Exploi ta tion,

Inju ries

Esport d’alt ni vell, Sa lut, Explo ta ció,
Le sions 

n Pa ra ules cla u

Ivan Wad ding ton plan tejan t els pro ble mes de
d’ex plo ta ció què es donen el fut bol pro fe ssio nal
(Font: BPMO pho to).



ti pus: Quins ris cos per a la sa lut van as -

so ciats a l’es port d’e lit? Són aquests ris -

cos ex ces si va ment alts? Són més alts del 

que cal dria? Estan pre nent els res pon sa -

bles mo rals i/o le gals de la sa lut dels

 atletes, és a dir, les fe de ra cions in ter na -

cio nals i, en el cas dels ju ga dors pro fes -

sio nals, els seus clubs, to tes les me su -

res ne cess àries per sal va guar dar la sa lut 

dels es por tis tes? Els es por tis tes  d’e lit,

re ben aten cions mèdi ques de qua li tat i

apro pia des a l’alt risc a què es tro ben

sot me sos? 

Ko tar ba (1983) va as sen ya lar que en la

ma jo ria de les pro fes sions la gent bus ca

d’e li mi nar el do lor de les se ves vi des

però, per con tra, els es por tis tes pro fes -

sio nals s’en fron ten al do lor de for ma ac -

ti va. De ma ne ra sem blant, Allen Gutt -

mann (1988), en re fe rir-se al do lor i les

le sions que acom pan yen ine vi ta ble ment 

la pràcti ca de qual se vol es port d’e lit,

des criu el que ell ano me na ‘des truc ció

irò ni ca’ del cos humà per ac ti vi tats que

su po sa da ment con tri buei xen a la seva

per fec ció. 

A ho res d’a ra hi ha mol tes da des que in di -

quen que els es por tis tes d’e lit as su mei xen 

–i, pot ser el que és fins i tot més im por -

tant, se su po sa que han d’as su mir– se rio -

sos ris cos de sa lut. Com va as sen ya lar

Young (1993, pàg. 373):

Per la raó que si gui, l’es port pro fes sio nal

és un lloc de tre ball vio lent i pe ri llós, ple

de ma ni fes ta cions es pe cí fi ques de ‘ma -

lal tia la bo ral’. No hi ha cap am bient de

tre ball, ni tant sols el dels mi ners, els que 

ex treuen pe tro li, o els tre ba lla dors de la

cons truc ció, que es pu gui com pa rar amb

el de les le sions ha bi tuals dels equips de

fut bol ame ricà, ho quei so bre gel, fut bol o

rug bi.

No es trac ta úni ca ment dels grans ris cos 

de sa lut re la cio nats amb l’es port d’e lit,

sinó que està clar que els ju ga dors re ben 

pres sions con si de ra bles per con ti nuar

ju gant quan es tan le sio nats o pa tei xen

do lor. Com va in di car Ro de rick (1998,

pàg. 65), un as pec te im por tant de la

cul tu ra es por ti va en l’es port pro fes sio nal 

o el d’e lit és el de la “cul tu ra del risc”,

que “nor ma lit za el do lor, les le sions i el

‘do lor en ju gar’”. 

Hi ha in nom bra bles exem ples d’es por -

tis tes que han con ti nuat com pe tint amb

le sions do lo ro ses i po ten cial ment greus.

Els exem ples se güents es tan pre sos de

tres es ports di fe rents, a tres paï sos di fe -

rents, amb cul tu res es por ti ves ben di ver -

ses. En la seva au to bio gra fia, Olga

 Korbut, me da lla d’or olím pi ca en

gimnàsti ca, des cri via com, des prés dels

Jocs Olím pics de Mu nic de 1972, van

por tar l’e quip de gimnàsti ca de la Unió

So viè ti ca de re co rre gut pel que ales ho -

res era l’Ale man ya Occi den tal. Kor but

(1992, pàgs. 81-2) va es criu re:

Du rant aquell re co rre gut per Ale man ya,

el lum ba go em feia cada ve ga da més

mal. Les in jec cions de no vo caï na em cal -

ma ven el do lor du rant unes ho res, però jo

ne ces si ta va temps per des can sar i gua -

rir-me. Al fi nal del re co rre gut, ca mi na va

com si tin gués una es ta ca a la co lum na

ver te bral...

I afe gia:

El que més re cor do d’a quells dies és el

can sa ment, el do lor i la sen sa ció de buit,

de ser una mos ca a la qual una aran ya ha

xu clat tota la sang.

Fets d’a ques ta mena no es pro du ïen úni -

ca ment en els an tics sis te mes co mu nis tes 

de l’Est d’Eu ro pa. A tot arreu es tro ben

mul ti tud d’e xem ples d’es por tis tes que

con ti nuen com pe tint o ju gant –i s’es pe ra

que ho fa cin així– mal grat te nir do lor i le -

sio nis po ten cial ment greus. Ve geu com a

exem ple, el se güent, ex tret d’u na xe rra da

avant matx de l’en tre na dor John Moi ne, de 

la Lli ga Wi gan de Rug bi, als seus ju ga -

dors: 

Hi ha una al tra cosa que us vull dei xar

cla ra. Tant se val el que tin gueu quan es -

teu le sio nats, us vull dem peus i en lí nia

de de fen sa... no m’im por ta si el fi sio te ra -

peu ta és aquí fora i vol exa mi nar-vos i

xim ple ries d’a ques tes. Això tant se me’n

dóna. El que im por ta és... que te niu dot -

ze com panys d’e quip ata cant i de fen sant

com bo jos... i d’u na al tra ban da el ‘fí sio’

dient-li a un paio si pot po sar-li el ge noll

dret en con di cions. M’és igual el que te -

niu... si el ri val està en pos ses sió de la

 pilota. Us vull dem peus i en lí nia de de -

fen sa... No hi ha ex cep cions a aques ta

nor ma. Així que, d’a ra en da vant, l’ú ni ca

jus ti fi ca ció per que dar-vos a te rra per re -

bre aten ció és per què hi ha una pau sa de

joc o per què heu per dut el co nei xe ment;

no ac cep ta ré cap més raó (Han son,

1991, pàg. 77).

La xe rra da d’e quip de Moi ne pot ser l’e -

qui va lent anglès del prin ci pi ame ricà

que ‘ju gues sem pre, tret que l’os et tra -
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Hi ha pres sions en co ber tes so bre els es por tis tes le sio nats per obli gar-los a tor nar a l’ac ció (Font: Fons

do cu men tal del CIO).



ves si la carn’ que, com va as sen ya lar

Young (1993, 382), s’ha uti lit zat du rant 

molt de temps per ra cio na lit zar una le sió 

a la Lli ga Na cio nal de Fut bol Ame ricà.

Pren guem com a exem ple el se güent

con sell d’un ‘fí sio’ de l’e quip a Marc Wil -

son, ju ga dor de l’e quip de fut bol ame -

ricà de Los Ange les Rai ders, des prés de

pa tir una le sió d’es pat lla, greu i do lo ro -

sa, en ple par tit:

Marc, tinc ma les no tí cies per a tu. La teva

es pat lla està com ple ta ment des tros sa da.

Tens una dis lo ca ció greu. No més po dria ser 

pit jor si l’os et sor tís per la pell... Així que ja 

no pots fer-li més mal, a l’es pat lla. Però

tam bé po dem in jec tar-te cal mants i fer

que tor nis al joc (Hui zen ga, 1994,

pàg. 147).

 

Expe rièn cies d’a ques ta mena són molt co -

muns en tre els es por tis tes d’e lit. Com

con ta Young et al. (1994, pàg. 190):

Hi ha pres sions ober tes i en co ber tes so bre

els es por tis tes le sio nats per obli gar-los a

tor nar a l’ac ció. Inclouen unes cer tes ‘ce -

rimò nies de de gra da ció’... com se pa rar-los

a l’ho ra de men jar, pre gun tes cons tants

dels en tre na dors, ser ex clo sos d’al gu nes

fun cions de l’e quip i d’al tres trac ta ments

es pe cials que se pa ren cla ra ment l’es por -

tis ta le sio nat. 

Els ma tei xos au tors (1994, pàg. 190)

 afegeixen que: “La pres sió a què se sot -

met el ju ga dor per què tor ni a l’ac ció

abans de re cu pe rar-se del tot pre tén

d’aug mentar les pos si bi li tats que l’e quip

triom fi i, so vint, es dóna poca im -

portància a la sa lut de l’es por tis ta a llarg

ter mini”. 

A la res ta d’a quest ar ti cle exa mi no

aquests te mes de sa lut mit jan çant un es -

tu di so bre la ges tió de les le sions al fut bol

pro fes sio nal anglès (Ro de rick, Wad ding -

ton i Par ker, 2000; Wad ding ton i Ro de -

rick, 2002). La in ves ti ga ció es va ba -

sar en en tre vis tes se mies truc tu ra des amb

19 ju ga dors ac tuals i 8 ex ju ga dors,

12 met ges de club i 8 fi sio te ra peu tes de

club. Les en tre vis tes es van rea lit zar en

clubs de la Pri me ra Di vi sió an gle sa de fut -

bol (Pre mier Lea gue) i en clubs de les tres

di vi sions in fe riors. 

Com pren dre la cul tu ra
del fut bol: risc, do lor
i le sió
Ju gar amb do lor o es tant le sio nat és un

as pec te cen tral de la cul tu ra del fut bol

pro fes sio nal. Els ju ga dors jo ves apre nen

de se gui da que una de les ca rac te rís ti ques 

que bus quen els en tre na dors de fut bol en

un ju ga dor és que aquest tin gui el que en

el fut bol pro fes sio nal es co neix com a ‘bo -

na ac ti tud’. 

Una de les ma ne res de mos trar bona ac ti -

tud a l’entrenador és con ti nuar ju gant

amb do lor o le sio nat. Estar pre pa rat per

ju gar es tant le sio nat està de fi nit com una

ca rac te rís ti ca fo na men tal del ‘bon pro fes -

sio nal’; per con tra, els qui no es tan dis po -

sats a ju gar amb do lor o le sio nats se ran

as sen ya lats com no pos seï dors de ‘bo na

ac ti tud’, com a fin gi dors o, en da rrer ter -

me, com ‘ma rie tes’. 

Un dels ju ga dors que vam en tre vis tar va

es ta blir cla ra ment aquests as pec tes, en

re su mir que una ‘bo na ac ti tud’ im pli ca el

se güent: 

Te níem un ju ga dor, de qui no diré  el nom,

que ha mar xat ja a un al tre club, que te nia

una ac ti tud fantàsti ca, per què ju ga va mal -

grat les le sions i aques tes eren cada ve ga -

da més greus. Es le sio na va una set ma na

i... dues set ma nes més tard tor na va a es tar

le sio nat. Quan tens una cama mor ta (dead

leg), saps que, si co men ces a có rrer en les

pri me res 24 ho res, va a pit jor, sen se re -

mei... i ell ju ga va per mos trar a l’en tre na -

dor que te nia una ac ti tud fa bu lo sa. Però

es ta va con tí nua ment le sio nat. Cons tant -

ment.

Quan se li va pre gun tar com reac cio nen

els en tre na dors a aquest ti pus de con duc -

ta per part de l’es por tis ta, va res pon dre:

Pen sen que és fantàstic. Fe no me nal. Surt

per mo rir pel seu club. Mo rir pel seu club.

Ara te nim un al tre ju ga dor que és de [un al -

tre país] i la seva ac ti tud és un xic plo ra mi -

ques. ‘Ja està, no ju go’... L’ac ti tud de

 tothom és ‘És un tou, no vol ju gar, no té co -

rat ge’. Ja saps, l’en tre na dor ho diu da vant

els al tres ju ga dors ‘Mi reu-vos-el, ja es que -

da un al tre cop sen se ju gar...’ I pot ser que

es ti gui real ment le sio nat. No més ho sap el

ma teix ju ga dor. Tan ma teix, la seva fama és  

que no té bona ac ti tud.

Però si surts a ju gar amb una le sió i ju gues

no ran ta mi nuts i t’està fent més mal

que bé, ales ho res ets com Bra veheart, fan -

tàstic. 

En re la ció amb el tema, hi ha una idea

tí pi ca en la cul tu ra del fut bol, se gons la

qual els ju ga dors que no po den ju gar per 

le sió i que, per tant, no po den con tri buir

di rec ta ment al co llec tiu en el camp de

joc, amb prou fei nes te nen uti li tat per al

club i se’ls pot apar tar, ig no rar o in co -

mo dar. La idea que el ju ga dor le sio nat,

al menys men tre duri la le sió, és de poca

uti li tat s’ex pres sa de for mes di ver ses.

L’an te rior en tre na dor del Li ver pool, Bill

Shankly, con si de rat per molts com el

mi llor dels en tre na dors brità nics, es ne -

ga va a par lar di rec ta ment amb els ju ga -

dors que no po dien ju gar a cau sa d’u na

le sió. Enca ra que re sul ti sor pre nent,

aques ta mena d’ac ti tuds és molt fre -

qüent en tre els en tre na dors. Un ju ga dor

ens va co men tar que al guns en tre na dors 

‘te nen la teo ria que els ju ga dors le sio -

nats no va len un ral... No ens ser vei xes

per a res, si estàs le sio nat’. 

Molts ju ga dors ens van con tar les se ves

ex pe rièn cies amb en tre na dors que eren

an tipà tics amb els ju ga dors le sio nats.

Un ju ga dor va dir que en ca ra que el seu

en tre na dor d’a quell mo ment l’ha via aju -

dat amb els seus pro ble mes de le sions,

els an te riors ha vien es tat molt menys

atents. 

Estic acos tu mat que algú em di gui: No

estàs en for ma en ca ra? Però què et pas sa?

Et vull a punt demà. Et ne ces si to di me cres

i des prés di ven dres. ‘Po sa’t les pi les’ .

Un al tre ju ga dor ens va des criu re així

l’actitud d’un dels seus an tics en tre na dors 

cap als ju ga dors le sio nats: 

Se su po sa que no estàs le sio nat. Hau ries

d’es tar ju gant. Et pa guen per ju gar. Igno ra -

va com ple ta ment el ju ga dor le sio nat. La

seva ac ti tud era: ‘ja no em ser vei xes’. 

Un dels fi sio te ra peu tes, en el ma teix

sen tit, va dir que al guns en tre na dors te -

nien la idea que: “Al fi nal, re sul ta que no 

pro duei xes res, com ells diuen, si estàs
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le sio nat. No ju gues dis sab te i no apor tes 

res de po si tiu a nin gú”. 

La fal ta de sim pa tia que mos tren al guns

en tre na dors cap als ju ga dors le sio nats pot 

im pli car, a ve ga des, que els en tre na dors

in sis tei xin per què aquests en tre nin quan

es tan le sio nats. Un ju ga dor ve terà va dir

que, des prés d’u na ope ra ció de ge noll, el

ci rur già li va acon se llar que no co rre gués

so bre su per fí cies du res fins que el ge noll

no es ti gués ben cu rat, però que el seu en -

tre na dor va in sis tir que com ple tés un pro -

gra ma d’en tre na ment, que in clo ïa có rrer

so bre pis ta dura. El ju ga dor en qües tió era 

el ca pità de l’e quip i l’en tre na dor va in sis -

tir que “do nés exem ple” als al tres ju ga -

dors. Un al tre ju ga dor del ma teix club va

ha ver de pren dre part en una ses sió com -

ple ta d’en tre na ment, en ca ra que el dia

an te rior s’ha via do nat un cop en una cos -

te lla en un par tit i te nia di fi cul tats per res -

pi rar.

“Inco mo dar”
els ju ga dors le sio nats 

L’es ta tus es pe cial dels ju ga dors que es -

tan le sio nats i no ap tes per al joc es ma -

ni fes ta de for mes di fe rents, però to tes

elles te nen com a con se qüèn cia re cor dar

als le sio nats que, men tre con ti nuïn en

aquest es tat, no te nen uti li tat per al club.

I el que és més im por tant, els ju ga dors le -

sio nats te nen una ru ti na, so vint dis sen -

ya da de li be ra da ment per ser menys

còmo da, molt di fe rent de la dels ju ga dors 

fí si ca ment ap tes. Men tre aquests úl tims

en tre nen, per exem ple, de 10 del matí a

la 1 de mig dia i te nen la res ta del dia lliu -

re, els ju ga dors le sio nats han de co men -

çar abans que arri bin els al tres i con ti -

nuen quan aquells se n’han anat, so vint

fins a dos quarts de 5 de la tar da. És clar

que la ru ti na és di fe rent, en part, per què

ne ces si ten fi sio terà pia o d’al tres trac ta -

ments. Però, de tota ma ne ra, això no ho

ex pli ca tot; es dis sen ya la seva ru ti na dià -

ria per ‘in co mo dar’ els ju ga dors le sio nats

i per què aques ta ru ti na no els en co rat gi a 

ro man dre a la llis ta de le sio nats ni un dia

més d’allò que és es tric ta ment ne ces sa ri. 

Per exem ple, un fi sio te ra peu ta que ha via

tre ba llat en dos clubs de fut bol i que en

aquell mo ment tre ba lla va en un de rug bi

ens va dir: 

So vint als clubs de fut bol em deien: ‘Fes-li

la vida una mica di fí cil al ju ga dor le sio nat.

No vo lem que es tro bin mas sa còmo des a la 

in fer me ria, as se guts ca len tons, men tre els

al tres es tan pas sant fred a fo ra’...

En pre gun tar-li quin ti pus de me su res es

pre nien per ‘in co mo dar’ el ju ga dor, va res -

pon dre: ‘avi sar-los per en tre nar més

d’hora. Que es que din quan ja ha aca bat

l’entrenament, de ma ne ra que men tre la

res ta se’n va tran quil·la ment a casa

s’hagin de que dar a fer exer ci cis ex tres’.

Una cosa sem blant va ex pres sar un al tre

fi sio te ra peu ta: 

“Si estàs per ju gar... te’n vas a casa més

d’ho ra. Si estàs le sio nat, et que des fins a

les qua tre, in de pen dent ment del dia que

si gui, en ca ra que si gui diu men ge”. 

Un al tre fi sio te ra peu ta va dir: “Crec que si

un ju ga dor està le sio nat, ha de tre ba llar

més dur i més temps i pa tir in co mo di -

tats”. Va ex pli car que als ju ga dors le sio -

nats ca lia “fer-los tre ba llar al màxim...

per què pre fe ris sin en tre nar que no pas es -

tar le sio nats”. En des criu re com s’“in co -

mo da” aquests ju ga dors, va dir que “jo els 

dei xo aquí fins que co men ça a ha ver-hi

molt de trànsit a l’au to pis ta”. D’al tra ban -

da, Geor ge Graham, poc temps des prés

d’ha ver es tat ano me nat ge rent del Tot ten -

ham Hots pur Foot ball Shortly, el 1998,

va in tro duir un sis te ma que im pli ca va que

els ju ga dors le sio nats s’ha vien de que dar

fins que ja hi ha via molt de trànsit a l’au -

to pis ta, és a dir fins al co men ça ment de

l’ho ra pun ta a la M25 (l’au to pis ta pe rifè ri -

ca de Lon dres) (Daily Mi rror, 10 de no -

vem bre, 1998). 

‘Ju gar le sio nat’ 

L’o pi nió ge ne ra lit za da que als ju ga dors

le sio nats cal po sar-los les co ses una

mica di fí cils ex pres sa la te men ça que els 
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L’estatus especial dels
jugadors que es troben
lesionats i no aptes per
jugar es posa de manifest 
de formes diverses, però
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estiguin en aquesta
situació, no són útils per
al club
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ju ga dors pu guin fin gir una le sió per tal

d’es ca par-se del ri gor de l’en tre na ment i

del ma teix joc. Aques ta por és gai re bé

sem pre in fun da da, per què el de sig de

con ti nuar ju gant sem pre, fins i tot amb

do lor i le sio nat, és un va lor que els

 mateixos ju ga dors te nen in te rio rit zat;

està clar que aquests apre nen des de

 joves a ju gar amb molè sties i ho as -

sumeixen com a part de la vida del

 futbolista pro fes sio nal. Un ju ga dor va

des criu re la si tua ció de la ma ne ra se -

güent: 

Els ju ga dors te nen tan tes ga nes de re cu pe -

rar-se que el 90 % tor na a ju gar for ça

abans d’es tar com ple ta ment re cu pe rats. Jo 

no sóc di fe rent... hi ha fins i tot una cer ta

de ses pe ra ció per de mos trar que ja s’està

dis po ni ble.

Un in di ca dor del de sig dels ju ga dors de

ju gar amb le sió va ser la res pos ta a la

pre gun ta que se’ls va fer so bre quants

par tits, al llarg de la tem po ra da, ju ga ven 

sen se cap do lor o le sió. Molts ju ga dors

–i so bre tot els més ve te rans, que han

acu mu lat mol tes le sions al llarg dels

anys– van as sen ya lar que no ju ga ven

més de cinc o sis par tits per tem po ra da

sen se cap mena de le sió. Un ju ga dor ve -

terà va dir: ‘No hi ha cap ju ga dor que

sur ti a ju gar al 100 % d’es tat fí sic’. 

Els ju ga dors con ti nua ran in ten tant de ju -

gar amb le sió per un se guit de raons:

pot ser te nen por de per dre el lloc a l’e -

quip, o pot ser l’e quip està a punt de ju -

gar una sèrie de par tits im por tants. A

més a més, la ma jo ria dels ju ga dors te -

nen una for ta imat ge com a fut bo lis tes

pro fes sio nals i molts d’ells se sen ten

frus trats quan no se sen ten ca pa ços de

ju gar. 

Molts dels ju ga dors amb qui vam par lar

van des criu re amb de tall les se ves

pròpies ex pe rièn cies de ju gar es tant le -

sio nats. Un ve terà va des criu re de qui na

for ma, tot al llarg d’uns quants me sos,

ha via ju gat amb el do lor cau sat per una

le sió de ge noll i que, en can viar la for ma

de có rrer com a con se qüèn cia d’a que lla, 

va pa tir con tí nues le sions. En de ma -

nar-li que des cri vís com era ju gar amb

do lor du rant tants me sos, va res pon dre

així:

Era de pri ment... quan t’ai xe ques al matí i

no pots ca mi nar i de cop i vol ta pen ses

‘Déu, he d’a nar a tre ba llar’. Ja saps, és com 

un tre ball, ni pots tre ba llar... així que era

una cosa so bre l’al tra i no és un sen ti ment

gai re agra da ble... És frus trant, però arri bes 

a acos tu mar-te al do lor i... con ti nues ju -

gant amb do lor. I així és, mai no dius ‘no,

no ho fa ré’”. 

Un al tre ju ga dor va des criu re que li in jec -

ta ven dos cal mants abans de cada par tit,

des de fi nal de de sem bre fins al fi nal de la

tem po ra da, al maig, per po der con ti nuar

ju gant amb un dit del peu tren cat. Un al -

tre ju ga dor ve terà ens va ex pli car que al

llarg de la seva ca rre ra fut bo lís ti ca ha via

pa tit més de set ze ope ra cions, però que,

com és nor mal al fut bol pro fes sio nal, ha -

via con ti nuat ju gant amb la ma jo ria de les

le sions i ha via pos po sat les ope ra cions

fins que ha via aca bat la tem po ra da. Va

ex pli car que, a la part fi nal d’algunes tem -

po ra des, ha via ‘acon se guit’ con ti nuar ju -

gant amb le sions de ge noll, es pat lla o ab -

duc tors. Sem pre hi ha via al gun in cen tiu

per con ti nuar ju gant, per què el club es

tro ba va gai re bé sem pre en la dispu ta per

una pla ça que do nés ac cés a una com pe -

ti ció eu ro pea en la tem po ra da se güent, o

ana va bé en al gu na com pe ti ció de la

Copa. 

És clar que al guns ju ga dors pre nen la de -

ci sió de con ti nuar ju gant es tant le sio nats,

fins i tot sa bent que en fer-ho co rren el risc 

d’agreujar la le sió. Però, en al gu nes si tua -

cions no es dóna al ju ga dor tota la in for -

ma ció im por tant so bre la le sió, fins i tot de 

for ma de li be ra da, com a part d’una po lí ti -

ca. Un exem ple es pe cial ment cri da ner

ens el va do nar un met ge que tre ba lla va

per a un club que te nia una plan ti lla es -

cas sa de ju ga dors i en el qual, en con se -

qüèn cia, se sot me tia els que hi ha via a

pres sions cla res per què con ti nues sin ju -

gant. El que ve a con ti nua ció és part de la

con ver sa amb el met ge es men tat: 

Doc tor: “Vaig fer una ra dio gra fia de la tí bia

d’un ju ga dor la tem po ra da pas sa da, per -

què te nia una le sió... que po dia aca bar en

una frac tu ra per estrès. Vaig mi rar la ra dio -

gra fia i vaig veu re un cop enor me al tur -

mell, una le sió molt ve lla, però el tur mell

es ta va molt tort, de for mat. Ha via tin gut en

al gun mo ment una frac tu ra im por tant al

tur mell, a la part in fe rior de la tí bia i tot ha -

via cai gut prop de mit ja pol za da. Com pot

ju gar algú així? Ales ho res [el fi sio te ra peu -

ta] va dir: ‘No li ho di guis. No li di guis al ju -

ga dor que s’ha tren cat el tur mell, per què si 

no, dei xarà de ju gar’”. 

Entre vis ta dor: “El ju ga dor no sa bia que

s’ha via tren cat el tur mell?” 

Doc tor: “No, i no li vaig ex pli car al ju ga dor

que la ra dio gra fia mos tra va una frac tu ra

pas sa da te rri ble. Li vaig dir: ‘di ga’m, has

tin gut en al gun mo ment al gu na le sió de

tur mell o al gun do lor, en les úl ti mes tem -

po ra des, per ca sua li tat? És a dir, que no li

ho he ex pli cat”. 

Entre vis ta dor: “Però [el fi sio te ra peu ta] no

vo lia que li ho ex pli ques sis al ju ga dor, per

què?” 

Doc tor: “Bé, per què el do na rien de bai xa i

des prés co men ça ria a de ma nar de talls de

la le sió i es pre gun ta ria si s’hau ria de re ti -

rar. I tot això fa ria dis mi nuir el seu va lor en

és ser ve nut. És una mica com un mer cat

d’es claus” 

Entre vis ta dor: “Com et vas sen tir, quan no

vas do nar al pa cient in for ma ció so bre el

seu pro pi cos?” 

Doc tor: “Pre gun ta va als  meus amics què

ha via de fer. Què pas sarà, quan el ju ga dor

des co brei xi, d’a quí a 10 anys, que 10 anys

abans li vaig fer aque lla ra dio gra fia i no li

vaig dir res i que juga 10 anys més i es des -

tros sa el tur mell de tal ma ne ra que amb

prou fei nes s’hi pot sos te nir al da munt,

amb l’ar tri tis que tindrà”. 

Ne vin i Sik (1998, 83) van as sen ya lar

que tal ve ga da els en tre na dors pro cu ren

d’ocultar in for ma ció als ju ga dors so bre

l’abast de les se ves le sions i po den

empènyer els fi sio te ra peu tes a fer el ma -

teix. No es trac ta, és clar, d’un pro ble ma

que es li mi ti al fut bol. Als Estats Units hi

ha ha gut molts li ti gis so bre in for ma cions

re la cio na des amb la me di ci na es por ti va,

en les quals la prin ci pal re cla ma ció és que 

s’ocultava als es por tis tes la in for ma ció so -

bre la ve ri ta ble na tu ra le sa de les se ves le -

sions, bé per ne gligè ncia, bé in ten cio na -

da ment, amb la qual cosa es pri va va que

el ma teix es por tis ta, ben in for mat, po gués 

de ci dir si es ta va en con di cions fí si ques

de ju gar o no (Her bert i Her bert, 1991,

pàg. 121). Aques ta mena de si tua cions

plan te gen qües tions èti ques im por tants,

pel que fa a la re la ció met ge/fi sio te ra peu ta 

i amb el ju ga dor-com-a-pacient. 
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Con fi den cia li tat mèdi ca 
És una creen ça  ge ne ra lit za da que la con -

fi den cia li tat és un prin ci pi es sen cial de la

re la ció met ge-pacient. Es trac ta, però,

d’un prin ci pi que es tren ca so vint al fut bol

pro fes sio nal. El nos tre es tu di va re ve lar

que hi ha mol tes di ferè ncies d’un club a

un al tre, pel que fa a la quan ti tat i el ti pus

d’informació so bre els ju ga dors que els

met ges i fi sio te ra peu tes del club co mu ni -

quen a l’entrenador. Men tre al guns equips 

mèdics apli quen les nor mes de con fi den -

cia li tat en la seva re la ció amb els ju ga -

dors, d’altres es tan dis po sats a trans me tre 

aques ta in for ma ció per so nal, per exem ple 

re la ti va a la for ma de vida, que se su po sa

que és una in for ma ció con fi den cial en tre

met ge i pa cient (Wad ding ton i Ro de rick,

2002). Da vant d’aquest pa no ra ma, no és

gens es trany que al guns ju ga dors mos trin

una re ser va con si de ra ble a re ve lar in for -

ma ció con fi den cial al per so nal mèdic del

club. Li vam de ma nar a un ju ga dor si li

agra da ria co men tar aquests te mes amb el 

met ge o el fi sio te ra peu ta del club i va res -

pon dre amb un “No” ca tegò ric. Ho va ex -

pli car d’aquesta ma ne ra: 

Tot co rre. Tot co rre con tí nua ment. No li

pots ex pli car res a nin gú en un club de fut -

bol, per què des prés co rre. La con fi den cia -

li tat no fun cio na, en un club de fut bol.

Vaig des co brir que... una cosa que li ha via

ex pli cat al met ge va arri bar fins a l’en tre -

na dor... Bé, cal dria que hi ha gués con fi -

den cia li tat... era una cosa [un as sump te no 

mèdic] que li vaig co men tar... i es va gi rar

di rec ta ment con tra mi, i això em va sem -

blar, fran ca ment, fora de lloc... No, no con -

fia ria en nin gú.

Un an tic ju ga dor, en pre gun tar-li si el fi -

sio te ra peu ta pas sa va la in for ma ció con fi -

den cial so bre ju ga dors, va dir: 

Crec que l’en tre na dor comp ta amb al guns

mem bres de l’e quip [mèdic] que es col ten

el que ex pli quen els ju ga dors a la sala de

reha bi li ta ció... les pa rau les arri ben ràpi da -

ment a al tres ore lles, a les quals no ana ven

des ti na des... els ju ga dors ten dei xen a

obrir-se quan es tan aje guts en un llit mit ja

hora o més, o sota una màqui na, i es re la -

xen i sim ple ment par len i si el fi sio te ra peu -

ta sent aques tes pa rau les, no hau rien d’a -

rri bar més lluny. 

Un al tre ju ga dor ve terà va ma ni fes tar que, 

amb un en tre na dor an te rior, “tot el que es

co men ta va a la sala del ‘fí sio’ arri ba va de

se gui da a ore lles de l’en tre na dor”. Els ju -

ga dors, feien bro ma so bre la si tua ció,

però ana ven amb molt de comp te del que

deien a la sala del fi sio te ra peu ta. 

Un al tre ju ga dor ve terà va des criu re una

im por tant rup tu ra de la con fi den cia li tat

mèdi ca. En un in ci dent del club, el met ge

es va po si cio nar cla ra ment de part del

club, i va uti lit zar la in for ma ció mèdi ca

con fi den cial re la ti va a un ju ga dor per de -

fen sar els in te res sos del club da vant dels

del ju ga dor. El ju ga dor ho va des criu re

d’aquesta ma ne ra: 

El met ge del club, en la meva opi nió, es va

col·lo car ell ma teix en una si tua ció de li ca da.

M’ha vien ope rat i el meu con trac te fi na lit za va 

en aca bar la tem po ra da... i m’a na ven al da -

rre re [tres clubs an gle sos des ta cats], l’Atlètic

de Ma drid i el Lió. Tres o qua tre set ma nes

més tard, quan em tro ba va en con ver ses amb

aquests clubs, el met ge del club em va cri dar

a una reu nió... em va cri dar i em va dir que

pas sés per casa seva... vaig arri bar i hi era ell

amb el ci rur già que m’ha via ope rat [...] El

met ge del club em va dir: ‘Estàs pen sant a

dei xar el club, aquest es tiu?’ ‘Sí’, li vaig dir. Ell 

va dir, ‘Bé, el ci rur già ens ha dit que so la ment 

et que da un any de ju gar al ni vell més alt. Si

es cam pem aques ta in for ma ció, cap club del

món no pa garà mi lions de lliu res per tu’. Vaig

dir: ‘Bé, què vols dir?’ Va dir: ‘Bé, si pen ses

dei xar el club i es cam pés sim aques ta in for -

ma ció [...] doncs, això, nin gú no et con trac ta -

ria’. O si gui que [...] fi nal ment, vaig sig nar un

nou con trac te i em vaig que dar. 

L’in ci dent co men tat a la cita an te rior ha via

pas sat al guns anys abans i, en el mo ment

de l’en tre vis ta, el ju ga dor con ti nua va ju gant

al ma teix club. El ju ga dor va dir que pen sa -

va que, pro ba ble ment, el met ge del club ac -

tua va sota una gran pres sió, se gu ra ment del 

pro pie ta ri del club, però va afe gir que no per 

això jus ti fi ca va la seva con duc ta: ‘pos si ble -

ment es ta va sotmès a una gran pres sió,

però va ac tuar ma la ment’. 

Con clu sió 

L’es tu di que hem co men tat és un dels molts 

es tu dis re cents que han plan te jat el tema de 

l’a ten ció mèdi ca al fut bol pro fes sio nal a

Angla te rra. Dos es tu dis van des co brir que el

ni vell d’os teoar tri tis en tre fut bo lis tes re ti -

rats era molt alt, sor pre nent ment més alt,

que el de la po bla ció ge ne ral (Tur ner et

al., 2000; Dra wer i Fu ller, 2001). Un al -

tre es tu di va po sar al des co bert que el risc

de le sió al fut bol pro fes sio nal era 100 ve -

ga des su pe rior al risc en les pro fes sions

con si de ra des d’alt risc, com ara la cons -

truc ció i la mi ne ria (Haw kins i Fu ller,

1999). Un es tu di so bre cinc clubs pro fes -

sio nals de fut bol va des co brir que no com -

plien els re qui sits le gals de Ges tió de la

Sa lut i Se gu re tat de les nor ma ti ves la bo -

rals de 1992 (Haw kins i Fu ller, 1998),

men tre que una va lo ra ció del risc per al

ju ga dor dels camps de joc, as sen ya la va

que so la ment el 42 % dels clubs an gle sos

acon se guien una qua li fi ca ció ac cep ta ble

res pec te d’a quest tema (Fu ller i Haw kins,

1997). 

La nos tra in ves ti ga ció i els es tu dis es men -

tats, en el seu con junt, di bui xen un qua dre

de la ges tió del risc i de les aten cions mèdi -

ques al fut bol pro fes sio nal anglès que cons -

ti tueix una autè nti ca preo cu pa ció. Ha es tat

cal cu lat re cent ment que els clubs an gle sos

no gas ten gai re més del 2,5 % del seu pres -

su post per a ju ga dors en te mes mèdics. Per

fer-se’n una idea, aques ta xi fra es pot com -

pa rar amb el que es gas ta una em pre sa en

el man te ni ment de la seva flo ta au to mo bi -

lís ti ca; es cal cu la que el man te ni ment anual 

i els cos tos de l’as se gu ran ça es tro ben en tre

un 20 i un 30 % del seu va lor (John son,

1998). Fins que els clubs no fa cin tots els

pas sos ne ces sa ris per as se gu rar-se que dis -

mi nuei xen els ris cos de le sió, do lor i in ca pa -

ci tat, és co rrec te i apro piat qües tio nar-nos

si els fut bo lis tes d’e lit, i d’al tres es por tis tes,

es tan sent ex plo tats. 
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Hi ha una  creen ça ge ne ra lit za da que la con fi den -
cia li tat és un prin ci pi es sen cial en la re la ció met -
ge-pa cient. Es trac ta, però, d’un prin ci pi vul ne -
rat  so vint en el fut bol pro fes sio nal
(Fon t: http://www.bra fas ports.org/esp/ima ge nes/ 
ame di ca.jpg –10.XII.04–).
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Di le mes i pa ra do xes
de l’autogovern del cos

§ RUI MA CHA DO GO MES
Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport i Edu ca ció Fí si ca.
Uni ver si tat de Coïm bra, Por tu gal

Resum
La con tem po ra neï tat pre si deix el nai xe -

ment d’un temps quo ti dià com ple ta ment

en vaït per una ex ten sa re cer ca de la vida

hu ma na: l’an goi xa de l’e dat, l’ob ses sió

per la sa lut i la for ma fí si ca, els ri tuals de

man te ni ment i règim ali men ta ri, la re cer -

ca de terà pies autò no mes i la pro li fe ra ció

de l’au to me di ca ció són in di ca dors de la

fas ci na ció sen se pre ce dents per l’au to co -

nei xe ment i l’au to rea lit za ció. Aques ta re -

fle xi vi tat so cial, co nei xe ment im preg nat

del sa ber mèdic i psi colò gic tí pic de la mo -

der ni tat tar da na, no sem pre aug men ta la

ca pa ci tat de do mi ni de la si tua ció ex ter na

dels ac tors. Al con tra ri, in ti mi da i in hi -

beix, so vint, les pos si bi li tats d’es co llir. Un 

ma jor co nei xe ment so bre la vida so cial no

sem bla equi va ler a un ma jor con trol so bre

el nos tre des tí. Aques ta in ca pa ci tat, ori gi -

na da per l’ex cés de re fle xi vi tat, és tam bé

la con se qüèn cia de l’at mos fe ra de ri gi de -

sa i im mo bi li tat en el ni vell so cial. La so -

cie tat sem bla im mu ne a qual se vol can vi

men tre que les re for mes per ma nents es

des pla cen cap al ma teix in di vi du i cap al

seu cos. En un mo ment en el qual els lí -

mits de co nei xe ment de la so cie tat en el

seu con junt in va li den les se ves ca pa ci tats

de can vi, el co nei xe ment que cada in di vi -

du té so bre ell ma teix i les pos si bi li tats

d’al te ra ció del re co rre gut i l’ar qui tec tu ra

cor po ral que sem bla as se gu rar, es con ver -

tei xen en l’úl tim re fu gi del pro grés. 

Intro duc ció 

En l’úl ti ma dèca da s’ha con so li dat, al

vol tant del con cep te de vida sa lu da ble,

una nova agen da en la vida po lí ti ca i cul -

tu ral. Aques ta pro fun da al te ra ció en la

for ma d’a fron tar la sa lut, de les so cie tats 

con tem porà nies, de ri va en múl ti ples in -

fluèn cies que van de la po lí ti ca a l’a -

cadè mia, del con sum als pro fes sio nals

de di fe rents àrees, de la cul tu ra a les no -

ves tec no lo gies. Entre les in fluèn cies

més re mar ca bles vo lem des ta car en

aquest ar ti cle les que fan re ferè ncia di -

rec ta ment a la co mu ni tat cien tí fi ca dels

pro fes sio nals de l’Esport i l’Edu ca ció Fí -

si ca. El nos tre punt de par ti da con sis teix 

en la ve ri fi ca ció d’un de sa just en tre les

al te ra cions de les con di cions so cials que 

de ter mi nen el que es con si de ra com una

“ne ces si tat” so cial en l’àmbit de les ac ti -

vi tats fí si ques i es por ti ves i la ca pa ci tat

de les cièn cies de la vida per as so lir sín -

te sis pro duc ti ves i es cla ri des amb base

en el con junt de co nei xe ments he terò -

clits que es van pro duint. La qües tió

prin ci pal que es pre sen ta en aquest text

es re fe reix a allò que sem bla ser la in ca -

pa ci tat ac tual dels di fe rents con cep tes i

teo ries pro ce dents de les cièn cies de la

sa lut per do nar una ex pli ca ció glo bal

d’al guns fenò mens pa ra do xals que te -

nen el cos com a ac tor prin ci pal. 

El cos ha es de vin gut, en els úl tims anys,

el di po si ta ri pri vi le giat de les no ves nor -

mes de re gu la ció so cial, si tua des en im -
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Abstract

Con tem po ra neous ness pre si des the birth

of every day rou ti ne, com ple tely in va ded

by a wi des pread search for hu man life:

the an guish of age, the ob ses sion for

health and physi cal fi gu re, keep-fit

ri tuals and diets, the search for

au to no mous the ra pies and the

pro li fe ra tion of self me di ca tion are

in di ca tors of the un pre ce den ted

fas ci na tion for self know led ge and self

rea li sa tion. This so cial re fle xi vity,

know led ge im preg na ted with me di cal and 

psycho lo gi cal in for ma tion typi cal of late

mo der nity, does not al ways in crea se the

ca pa city to do mi na te the ex ter nal

si tua tion of tho se in vol ved. On the

con trary, it of ten in ti mi da tes and in hi bits

the pos si bi li ties to choo se. Grea ter

know led ge about so cial life does not

seem to mean grea ter con trol of our

des tiny. Such in ca pa city, cau sed by the

ex cess of re fle xi vity, is also the re sult of

the ri gid and im mo bi le at mosp he re in

so cial le vel. So ciety seems im mu ne to

any chan ge whi le per ma nent re forms

de via te to wards the in di vi dual

him/her self and to wards his/her body. At

a time when the li mits of know led ge of

so ciety as a who le exa mi ne its ca pa city

to chan ge, the know led ge which each

in di vi dual has about him/her self and the

pos si bi li ties to chan ge the way and the

cor po ral ar chi tec tu re this seems to

en su re be co me the last re fu ge of

pro gress. 

Key words

Self-go vern ment, Tech no lo gies of the

self, Style of life, Risk

Au to go vern, Tec no lo gies del self,
Estil de vida, Risc 

n Pa rau les clau 

Rui Ma cha do Gomes (Fon t: Autor).



pe ra tius d’au to rea lit za ció i en una nova

per so na li tat mo del que al guns de sig nen

com a per for ming self. Es trac ta d’u na

nova per so na li tat an co ra da en les per -

for man ces ex te riors. Te nint el cos com a 

prin ci pal mitjà de pre sen ta ció al món, el

nou self pre tén de sim bo lit zar amb la

seva in ter ven ció el pro pi es ta tus per so -

nal. En es tar obli gat a ac tua lit zar-se

cons tant ment en les in te rac cions cara a

cara, la pro pa ga ció del con su mis me i la

co mer cia lit za ció de la vida quo ti dia na

han pro pi ciat la de sa pa ri ció dels sig nes

ads crip tius de va lor per so nal. El self i la

seva presè ncia en la vida dià ria han es -

de vin gut cada ve ga da més de pen dents

de l’es til i de la moda, fent de l’es pai

urbà una are na com pe ti ti va. Les ne ces -

si tats so cials pas sen a ser de ter mi na des

pel con su mis me i per règims d’au to go -

vern que de le guen en cada in di vi du la

res pon sa bi li tat del man te ni ment del

pro pi cos i la for ma ció de cos sos salu -

dables. 

En aquest con text, la ra cio na li tat in he rent

al pro cés cien tí fic no pot eco no mit zar en

el sig ni fi cat dels fets so cials i el re tro cés

in tel·lec tual ne ces sa ri en re la ció amb el

que es pre sen ta com a “ne ces si tat” so cial. 

La in cor po ra ció de la di men sió cul tu ral i

so ciolò gi ca a les in ves ti ga cions i in ter ven -

cions que van te nint lloc en el pla per a l’e -

du ca ció de la sa lut, me reix una es pe cial

preo cu pa ció. Les cièn cies de l’es port i de

l’e du ca ció fí si ca van con èi xer, en la seva

hist òria, mo ments cab dals d’he ge mo nia

en uns certs àmbits cien tí fics o ins ti tu cio -

nals a propò sit de les cir cumstàncies his -

tòriques i del con junt de nor mes, va lors i

sím bols que les van ca rac te rit zar. Així va

ser, per exem ple, amb l’he ge mo nia mèdi -

ca en l’hi gie nis me o amb l’he ge mo nia mi -

li tar en els pe río des de cri si de les na cio -

na li tats. A ho res d’a ra vi vim un mo ment

in tens de do mi ni de la so cie tat mer can til i

dels seus prin ci pis de co mer cia lit za ció del 

cos. Els mit jans d’ad mi nis tra ció del self

con tem po ra ni han pas sat a anar as so ciats 

de for ma gra dual amb béns de con sum.

Crear una imat ge ac cep ta ble d’un ma teix

pas sa avui per les di fe rents for mes de

cons ti tu ció del ca pi tal físic (Shilling,

2003) que inclouen l’aparença física, la

salut i els principis ètics d’autocontrol,

la voluntat pròpia i les responsabilitats

que su po sen.

Pa ra do xes 

Estem vi vint un mo ment pa ra do xal de la

re la ció que du rant els úl tims vint anys

han es ta blert les so cie tats con tem porà -

nies oc ci den tals amb el cos. Vi vim en un 

temps en què l’ú nic ful gor que sem bla

que dar-nos és el del pro pi cos, ve ri ta ble

di po si ta ri de la iden ti tat de ca das cú i en

el qual, si mult ània ment, s’ex po sen els

dub tes més ra di cals so bre el co nei xe -

ment que te nim, fins i tot el cien tí fic, so -

bre aquell. D’u na ban da, sem blem creu -

re en la sal va ció a tra vés del cos; d’al tra

ban da, apro fun dim en l’es cep ti cis me so -

bre el sa ber i els dis po si tius tec nolò gics

po sats a la nos tra dis po si ció per con tro -

lar-lo. Com a con se qüèn cia dels pro -

gres sos cien tí fics i tec nolò gics de sen vo -

lu pats en àmbits tan di ver sos com l’en -

gin ye ria genè ti ca, els tras plan ta ments,

la re pro duc ció, la ci rur gia plàsti ca, els

im plants o la fi sio lo gia de l’e xer ci ci, el

cos s’ha con ver tit en el nou te rri to ri d’e -

xer ci ci de les lli ber tats in di vi duals. No

és no més l’en gin ye ria genè ti ca la que ve

a pro po sar-nos una nova ar qui tec tu ra

del cos; els en gin yers de la matè ria, els

fí sics i la ci rur gia tam bé es tro ben im pli -

cats en el pro cés de crea ció d’és sers hí -

brids, com pos tos per ele ments org ànics

i electrònics. L’ex pres sió cyborg ha pas -

sat a do nar nom a for mes cor po rals que

ja no s’in te gren en l’an tic con cep te del

cos com a carn. El cos ha dei xat de ser

l’ex pres sió d’un ele ment fix de la na tu ra -

le sa per lliu rar-se pro gres si va ment als

dict àmens de les op cions i elec cions de

la so cie tat de con sum. En una so cie tat

en la qual les grans na rra ti ves pro duï des

per les instàncies ideolò gi ques, po lí ti -

ques o re li gio ses es tan en cri si, sor geix

el cos en la so cie tat de con sum com a úl -

tim re duc te de con trol dels es de ve ni -

ments i com a for ma es sen cial de cons ti -

tu ció de les iden ti tats. 

Tan ma teix, els aven ços en el co nei xe ment 

i el con trol de les op cions cor po rals que

sem blen es tar a l’a bast d’al guns no es rea -

lit zen sen se es cep ti cis me. Real ment, com 

més gran és la pos si bi li tat de su pe rar els

lí mits del nos tre cos, més gran sem bla ser

tam bé la in cer te sa so bre el que en ca ra és

“na tu ral” en el cos de ca das cú. Al cos tat

de la se gu re tat crea da per les no ves tec no -

lo gies, que re duei xen els cons tren yi ments

i les li mi ta cions que fins fa al guns anys

ca rac te rit za ven l’e xistència cor po ral, s’a -

greu ja tam bé la in cer te sa res pec te als ris -

cos que anun cia el fu tur. El con cep te de

risc es de vé una part cen tral d’u na so cie tat 

so ma tit za da (Tur ner, 1992) que es ca rac -

te rit za pel do mi ni que as su meix el cos en

l’àrea pú bli ca de l’ac ti vi tat po lí ti ca i cul tu -

ral. La se duc to ra pro me sa d’u na vida sen -

se ma lal ties, de lon ge vi tat so brehu ma na,

sus ci ta igual ment, vi sions ame na ça do res

dels ex ces sos de la clo na ció o de la in cor -

po ra ció de com po nents elec tro magn ètics

al cos. 

Mai no ha via es tat el cos tan pre sent en

la vida quo ti dia na. En els úl tims anys,

l’es fe ra pú bli ca s’ha con fi gu rat a par tir

d’un cre do cor po ral an co rat en la pa ra -

do xa se gu re tat-risc. La se gu re tat és un

símp to ma del ‘bio po der’ que ens acom -

pan ya des del se gle XVIII. Fent de la mort 

un ob jec te de con fis ca ció, el po der dis ci -

pli na ri s’ha preo cu pat de la supervivèn -

cia, el pro lon ga ment de la vida i la pro -

tec ció de la sa lut pú bli ca. Asso ciat a les

no ves tec no lo gies po lí ti ques del cos, el
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Com més gran és la pos si bi li tat de su pe rar els lí -
mits del nos tre cos, més gran sem bla ser, tam bé,
la in cer te sa pel que fa a allò que en ca ra és “na tu -
ral” en el cos de ca das cú
(Font: http://www.top mus cle girls.com/Ga llery11
/Pics.htg/Vi vian na1008.jpg –29.XI.04–).



‘bio po der’ ha estès la seva ac tua ció a la

to ta li tat de la po bla ció en qües tions com 

la na ta li tat, la fe cun di tat, la ve lle sa i el

con trol de les epidè mies. Avui dia el

tema de la se gu re tat re co rre àrees molt

di ver ses de la vida, però to tes elles al·lu -

dei xen a l’an ti ci pa ció, la pre ven ció i al

fet de cen trar-se en un ma teix. Re vis tes,

pro gra mes i ca nals temà tics de te le vi sió, 

pe riò dics, pu bli ci tat i de bats mèdics pú -

blics di fo nen in for ma cions més o menys

es pe cia lit za des so bre ali men ta ció i exer -

ci ci fí sic, pre sen tant so lu cions que pro -

me ten tant sa lut fí si ca i psi colò gi ca com

la trans for ma ció del cos. En és ser pre -

sen tat el cos com una pro pie tat de ca -

das cú, la pre ven ció i la re duc ció dels ris -

cos pas sen tam bé a ser una tas ca de la

res pon sa bi li tat in di vi dual. Les so cie tats

ac tuals han de sen vo lu pat una fas ci na ció 

sen se pre ce dents per l’au to co nei xe ment

i l’au toes ti ma, al ho ra que pro li fe ra una

nova sen si bi li tat te rap èu ti ca (Li po -

vetsky, 1989) uni da a l’o fer ta d’o rien ta -

ció psi colò gi ca, les tècni ques de co mu -

ni ca ció i me di ta ció i d’al tres tec no lo gies

cen tra des en la re ve la ció de l’in te rior de

ca das cú. A aquest nou con sum de cons -

cièn cia pròpia, hem d’a fe gir la re fle xi vi -

tat de la vida so cial (Gid dens, 1992).

Els co nei xe ments lli gats a les cièn cies

de la sa lut, la se xua li tat o l’ac ti vi tat fí si -

ca han en trat en una ru ti na que aju da a

des criu re i fa re ferè ncia a la vida so cial.

El con trol de la nu tri ció i del pes cor po -

ral, el co nei xe ment del va lor-pa tró de la

ten sió ar te rial i el seu con trol, la mo de -

ra ció de l’ac ti vi tat se xual i la re la ció amb 

les ma lal ties de trans mis sió se xual, la

re gu la ri tat i in ten si tat de l’ac ti vi tat fí si ca 

i el seu pa per en la sa lut, són con si de -

rats tes ti mo nis de les elec cions in di vi -

duals, els es tils de vida i l’a pa ren ça fí si -

ca. En aques tes cir cumstàncies, el que

es men ja, l’e xer ci ci que es fa, el mo ni to -

rat ge cor po ral que se se gueix, la se xua li -

tat que es prac ti ca, co rres po nen a una

elec ció per so nal que, su po sa da ment, ha 

cons truït la pròpia na rra ti va del self. 

Mai en la hist òria no s’ha vien tren cat de

for ma tan evi dent les fron te res exis tents

en tre la be lle sa, la sa lut i la pres ta ció fí si -

ca o cor po ral. En el cen tre d’a quest nou

hi gie nis me, dis fres sat ara de “re vo lu ció

del be nes tar” o de “sa lut per ma nent”, se

si tua l’as so cia ció preg nant en tre un mo -

del de cos ideal, la sa lut i l’es til de vida.

La for ça d’a quest mo del con sis teix en l’a -

dap ta ció de les re la cions en tre l’i deal

estè tic del cos i l’a va lua ció èti ca de la

per so na. La idea se gons la qual el cos pot 

ser con tro lat com un ob jec te és par ti cu -

lar ment evi dent en el con text de les ac ti -

vi tats fí si ques i es por ti ves. En aquest

cas, els in di vi dus ten dei xen a de sen vo lu -

par un sen ti ment sig ni fi ca tiu d’ells ma tei -

xos mit jan çant l’es forç per so nal i el con -

trol. La crei xent im pli ca ció dels in di vi dus

en ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves que fo -

men ten la re cer ca de la sa lut per fec ta

pro dueix la me di ca lit za ció de la vida quo -

ti dia na, però sug ge reix tam bé va lors ètics 

de vo lun tat pròpia i au to con trol tí pics de

l’ha bi tus d’u na clas se mit ja na que creu

in ten sa ment ha ver-se es cul pit a ella ma -

tei xa. És així com el mite de la per fec ció

cor po ral es con ver teix en un im por tant

mar ca dor so cial, tot em mas ca rant les ba -

ses es truc tu rals de les de si gual tats so -

cials sota el vel de les vir tuts per so nals i

de l’au to su fi cièn cia que aju da rien a l’e -

lec ció del pro pi es til de vida. 

Estils de vida,
co mer cia lit za ció
de la sa lut
i de si gual tat

Estil de vida i sa lut pas sen a ser per mu -

ta bles. La pro blemà ti ca de la sa lut i la

ma lal tia ja no es li mi ta a l’hos pi tal i als

cen tres clí nics ni a la re la ció tra di cio nal

en tre met ge i pa cient sinó que s’es tén

avui a al tres àrees so cials i co mer cials.

La pro mo ció de la sa lut en tra a les nos -

tres ca ses a tra vés de cam pan yes te le vi -

si ves i de les eti que tes dels ali ments,

ens acom pan ya en su per mer cats i cen -

tres co mer cials, cap ta la nos tra aten ció

a la pu bli ci tat de cosm ètics, inun da els

es pais es por tius. Estem as sis tint a l’en -

fon sa ment de les úl ti mes fron te res que

en ca ra re sis tien la di fe ren cia ció en tre la

pro duc ció i el con sum de sa lut. Avui

sem bla que tots som con su mi dors del

gran mer cat de les in dús tries de la sa lut. 

En la base d’a quest mer cat tro bem la

no ció de vida sa lu da ble. Tan ma teix, el

con cep te d’“es til de vida sa lu da ble” ig -

no ra les ca pa ci tats de ca das cú per ad -

qui rir els béns de con sum que im pli quen 

les con duc tes sa lu da bles. En efec te,

gran part dels es tu dis em pí rics sug ge rei -

xen que l’ac cés a l’ac ti vi tat fí si ca i a les

aten cions en vers la sa lut no té un im pac -

te uni for me en la po bla ció. Per als qui es 

tro ben en po si cions so cials més des fa vo -

ra bles, els can vis en les con duc tes in di -

vi duals te nen poca in fluèn cia en el seu

es ta tut cor po ral; men tre que per als que

es tro ben en po si cions més fa vo ra bles

en la je rar quia so cial, la re la ció cau sal

en tre al te ra cions en les con duc tes i be -

ne fi cis en la sa lut pot acon se guir ni -

vells im por tants. Com sug ge reix Blax ter

(1990), pro mo cio nar la sa lut pot do nar

com a re sul tat un aug ment en les de si -

gual tats de la sa lut exis tent. Quan l’ac -

cés als be ne fi cis de la sa lut es tro ba de -

si gual ment dis tri buït en tre els di ver sos

grups so cials, qui surt guan yant en el

camp de la nova ideo lo gia “sa lu da ble”

és la clas se mit ja na es co la rit za da, amb

ca pa ci tat si mult ània d’ac ce dir als béns

de con sum que im pli ca la pro mo ció de

la sa lut i de des co di fi car el co nei xe ment

i la in for ma ció que sos te nen les elec -

cions in di vi duals. 

L’es til de vida i l’au to res pon sa bi lit za ció

són com po nents d’un ha bi tus de clas se

mit ja na que con tri bueix a l’ac cep ta ció de

la lògi ca de la de si gual tat. Aques ta he ge -

mo nia de les clas ses mit ja nes és pro vo ca -

da cer ta ment per un ma jor ac cés al con -

sum, però és tam bé el re sul tat del seu pa -

per en la crea ció de nous in ter me dia ris

cul tu rals, atès que els nous es pe cia lis tes

te nen ori gen o ac ce dei xen a aquest grup

so cial mit jan çant la seva in ser ció pro fes -

sio nal. 

Però els mo vi ments con fluents que pre -

te nen de pro mou re la sa lut, als quals re -

cent ment s’han in te grat l’Edu ca ció Fí si -

ca i l’Esport, ex pres sen tam bé l’al te ra ció 

de la po lí ti ca pú bli ca pel que fa a la re -

gu la ció dis ci plinà ria dels cos sos i l’ac -

tivitat fí si ca. Con fi nats du rant molt

de temps en ins ti tu cions dis ci plinà ries,

com ara l’es co la, els in di vi dus con tem -

po ra nis són me nats ara a fer del seu pro -

pi cos un pro jec te de vida en el co mer -
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cia lit zat àmbit del con sum. Se’ls en co -

rat ja a res pon sa bi lit zar-se del seu cos, a

con tro lar-lo, tot fent de guar dians de

la sa lut i a in ver tir temps i di ners en un

es til de vida que ma xi mit zi la seva

existència. En apa rent con tra dic ció amb 

aques ta tendència es cons ta ten fenò -

mens de sen yals con tra ris. Els Estats

dei xen d’in ver tir en l’Edu ca ció Fí si ca es -

co lar, però pro li fe ren els gim na sos

gràcies a la cul tu ra con su mis ta del man -

te ni ment cor po ral; els pro fes sio nals de

l’Edu ca ció Fí si ca ma ni fes ten una crei -

xent di fi cul tat de mo bi lit za ció dels nens i 

jo ves en edat es co lar per a la pràcti ca

tra di cio nal de l’Edu ca ció Fí si ca, però, si -

mult ània ment, sor gei xen cada ve ga da

més so vint nous adep tes a la for ma fí si -

ca i cor po ral que no han rea lit zat cap ac -

ti vi tat fí si ca de for ma re gu lar en el pe río -

de ju ve nil. Per a la nova cul tu ra cor po -

ral, sub jec ta a prin ci pis de tran si to rie tat

i a la cosa efí me ra del con sum im me -

diat, els con tin guts de l’Edu ca ció Fí si ca

te nen poca re llevà ncia. Entre la irre -

llevà ncia del que s’es de vé ac tual ment a

les clas ses d’Edu ca ció Fí si ca i les pro -

pos tes de la “so cie tat de l’ex ci ta ció” són

aques tes úl ti mes les que ‘he ge mo nit zen’ 

l’he do nis me de les cul tu res ju ve nils.

L’au to go vern
dels cos sos
i els seus di le mes:
as ce tis me i or gia 

La re pre sen ta ció que te nim del cos és el

re sul tat d’un pro cés hist òric mul ti fac to -

rial. Con di cio nants cien tí fics, cul tu rals i

tècnics con tri buei xen a la for ma es pe cí fi -

ca que te nim de veu re’l. Mauss (1973) va

pro po sar el con cep te de tècni ques del cos

per sub rat llar la na tu ra le sa so cial de les

pràcti ques cor po rals, una mena d’ha bi tus

cor po ral que va ria d’a cord amb fac tors so -

cials, com ara l’e du ca ció, la ri que sa, la

moda i el pres ti gi. Mauss (1979) con si de -

ra la no ció mo der na de per so na com un

sím bol re sul tant d’u na par ti cu lar for ma

d’e la bo ra ció de la per so na li tat i com un

mo del es pe cí fic d’a tri bu ció de la sub jec ti -

vi tat als in di vi dus. Aquest és el re sul tat de 

la in ven ció de tec no lo gies de la sub jec ti vi -

tat (Fou cault, 1988) que con duei xen els

in di vi dus a re la cio nar-se amb ells ma tei -

xos com a sub jec tes de les se ves pròpies

con duc tes i ca pa ci tats. Tant Mauss com

Fou cault re but gen una sub jec ti vi tat ori gi -

nal, una essència on tolò gi ca de ca das cú.

L’in di vi du no exis teix fora dels pro ces sos

so cials, so bre tot els d’or dre dis cur siu que

els pro duei xen com a és sers lliu res i autò -

noms. Aquest és, jus ta ment, el sig ni fi cat

del ter me tecnologies de la subjectivitat:

un conjunt de tècniques de treball ètic

sobre un mateix que tenen en el mateix

concepte de subjectivitat el seu efecte

principal. 

En aques ta vi sió, la pers pec ti va del cos

com a re ves ti ment d’un és ser uni ta ri ha de 

ser aban do na da. En lloc de par lar d’u na

en ti tat in trín se ca al cos se sug ge reix que

el ma teix cos és el re sul tat d’un règim cor -

po ral es pe cí fic que in dueix una cer ta re la -

ció amb l’in di vi du in cor po rat i d’a quest

amb la idea de cos com a to ta li tat. En al -

tres pa rau les, l’a gen cia ment és en ell ma -

teix un efec te, el re sul tat de tec no lo gies

pròpies que in vo quen els és sers hu mans

com a rea li tat cor po ral. Es re co neix, així,

la ne ces si tat de pen sar en les con di cions

hist òri ques que fes sin pos si ble a l’ho me

cons ti tuir-se ell ma teix com a ob jec te de

re fle xió. Aques ta re la ció de do mi ni pro pi o 

d’au to co nei xe ment, ha es tat es ta bler ta de 

di fe rents for mes. Con fes sió, sol·li ci tud,

aten cions al cos, au toes ti ma no més són

al guns dels pro ce di ments pro po sats o

pres crits als in di vi dus en el sen tit de fi -

xar-los una iden ti tat. En qualsevol cas, el

mateix cos és presentat com a propietat

d’una subjectivitat de la qual depèn la

vida i la mort. 

La ma jor part del re cent èmfa si per la sa -

lut es tro ba an co ra da en la metà fo ra de

la for ma del cos. Amb ell pro li fe ren no -

ves imat ges de la sub jec ti vi tat dels in di -

vi dus, com és el cas de la preo cu pa ció

ac tual per l’a pa ren ça fí si ca i la pri me sa.

La vo lun tat dels in di vi dus per do mi nar el 

pro pi cos ha exis tit, poc o molt, tot al

llarg de la hist òria. A propò sit d’això, al -

guns his to ria dors so cials (Gil man,

1988, 1995) con si de ren que els can vis

ve ri fi cats en l’i deal del cos i en els va lors

mo rals im pli cats en la sa lut, es tro ben

as so ciats a l’an sie tat pro vo ca da per la

ma lal tia i, de for ma es pe cial, a l’an sie tat 

pro vo ca da per la presè ncia d’allò “al tre

pe ri llós” així com al risc de con ta gi de

les se ves ma lal ties. El cos, a par tir de les 

se ves mar ques vi suals, ex po sa la iden ti -

tat de l’in di vi du en re la ció amb ell ma -

teix, però tam bé en re la ció amb la so cie -

tat i el grup en el qual vol ser re co ne gut.

De ter mi nar el que és idè ntic i ex clou re el 

que és di fe rent for ma part d’a quest pro -

cés hist òric de cons ti tu ció de les iden ti -

tats i les al te ri tats. El des via cio nis ta pot

ser l’es tran ger que ve de l’al tra ban da de 

la fron te ra, però pot ser tam bé el boig, el 

cri mi nal o el per vers en re la ció als quals

es de li mi ten es pais con fi nats que si -

mult ània ment els en clouen i els evi den -

cien. L’hos pi ci, l’hos pi tal i la pre só són

es pais dis ci pli na ris que mar quen aquest 

com plex de po der-sa ber amb una fun ció

tam bé didà cti ca. Igual com les imat ges

diabò li ques usa des a l’Edat Mit ja na, que 

evi den cien el que ha de ser te mut i re -

but jat, i fun cio nen com a ad vertència

del que la “na tu ra le sa” hu ma na no ha de 

ser. Aques ta és la uti li tat dels es pais dis -

ci pli na ris que han aju dat a cons ti tuir les

no cions de bo ge ria, ma lal tia i de lin qüèn -

cia. Així, l’Estat i d’al tres au to ri tats, tot

ac tuant so bre la so cie tat, ti pi fi quen i

dis tri buei xen en l’es pai les ac ti vi tats hu -

ma nes en tre allò que és permès i el que

és il·lí cit, el que és pú blic i el que és pri -

vat, el que és in di vi dual i el que és

col·lec tiu, tot ori gi nant un po der in di vi -

dua lit za dor i al ho ra to ta li ta ri. 

Actual ment, la no ció de cos sa lu da ble es 

tro ba mar ca da per una ànsia de con trol

so bre la imat ge cor po ral. L’e xer ci ci i el

con trol de l’a li men ta ció han pas sat a ser 

dos ele ments in se pa ra bles per re pren dre 

el con trol so bre el cos. Així doncs, la ma -

lal tia ha pas sat tam bé a es tar as so cia da

amb la vo lun tat in su fi cient de te nir cura

d’un ma teix i de la pròpia “for ma”. No

fer exer ci ci, no ser ca paç de dei xar de fu -

mar, no men jar de for ma ade qua da i mo -

de ra da cons ti tuei xen dèfi cits evo lu tius i

mo rals que fan res pon sa ble un ma teix

del seu be nes tar. Les per so nes ma lal tes

són, cada ve ga da amb més fre qüèn cia,

cul pa bles del seu es tat (Schi lling,

1993), la fal ta de vi gilà ncia de la nos tra

pròpia sa lut és en te sa mol tes ve ga des
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com una des via ció (Craw ford, 1980) i

l’o be si tat és gai re bé sem pre atri buï da a

la fal ta de vo lun tat. 

Les tec no lo gies de l’au to co nei xe ment di -

po si ten en el fons de ca das cú les res tric -

cions es ta bler tes pels es pe cia lis tes.

L’ex pe rièn cia pròpia té, en el con text de

les pràcti ques cor po rals, si guin de cura,

man te ni ment, re cu pe ra ció, ac ti va ció,

do mi ni o co nei xe ment de si ma teix, una

for ma es pe cial ment im por tant de de sen -

vo lu pa ment de les sub jec ti vi tats con -

tem porà nies es ta bler tes en una par ti cu -

lar sen si bi li tat te rap èu ti ca. Unes cer tes

ac ti vi tats fí si ques re ve len cla ra ment

l’ob ses sió mo der na del Jo en el seu de -

sig de con èi xer-se ell ma teix, con èi xer

els seus lí mits, la re ve la ció ín ti ma de ser

ve ri ta ble o autè ntic. Acti vi tats com ara

l’ex pres sió cor po ral, el ioga, el tai-txi, la

bioe ner gia, les tècni ques de re la xa ció,

etc., es con ver tei xen en un es pai en el

qual el cos psi colò gic sub sti tueix el cos

ob jec tiu. Fer exis tir el cos per a un ma -

teix i re con que rir-ne la in te rio ri tat, així

és l’am bient men tal en el qual avui es

pro duei xen les re pre sen ta cions so bre la

sa lut. Sens dub te, re pre sen ta cions nar -

ci sis tes: en un sis te ma per so na lit zat per

aquest mo vi ment de cons cièn cia, en el

qual ca das cú pas sa a ser l’úl tim res pon -

sa ble de la seva con di ció mor tal, no més

li res ta a l’in di vi du aug men tar la fia bi li -

tat del seu cos, man te nir-se jove, per du -

rar, con ser var-se ac ti va ment. El cos

sem bla guan yar dig ni tat i va lo ra ció, per -

què es pres su po sa el zel pel seu bon fun -

cio na ment, men tre que en la me di ci na

es de sen vo lu pa un com plex tec ni co cien -

tí fic que pre sen ta la me di ci na pre dic ti -

va, ba sa da en el co nei xe ment genè tic,

com la pla ta for ma de la sa lut per fec ta.

En re sum, les re pre sen ta cions so cials de 

la sa lut no po den ser com pre ses més

que en l’in te rior de la ideo lo gia de pro -

grés i de la per fec ció hu ma na que ha

con duït a la pro gres si va me di ca lit za ció

de la so cie tat. 

L’a norè xia es pot en ten dre com una ver -

sió neurò ti ca d’a quest nou es til de vida

cen trat en el jog ging, les die tes sa lu da -

bles, el con trol de pes i el man te ni ment

fí sic. L’a norè xia, com a ver sió ex tre ma

del nar ci sis me (Tur nen, 1996) pos -

seeix, en el con text es por tiu, al guns ele -

ments de re fle xió in te res sants. Les da -

des so bre la pre va len ça de de sor dres en

les con duc tes ali ment àries en tre les at -

le tes il·lus tra bé el po der nor ma tiu d’al -

guns sig nes biolò gics. L’Ame ri can Co lle -

ge of Sports Me di ci ne es ti ma que un

65 % de les do nes que com pe tei xen en

pa ti nat ge ar tís tic, na ta ció sin cro nit za da

i es ports de re sistència pa tei xen de -

sordres ali men ta ris. La re la ció en tre

men jar, sa lut i apa ren ça fí si ca és par ti -

cu lar ment im por tant per a la dona, es -

pe cial ment en una so cie tat que dóna

tan ta im portància a la pròpia re pre sen -

ta ció. Din tre d’a ques ta pers pec ti va, el

va lor so cial de les do nes es tro ba as so -

ciat al seu cos i s’ex pres sa avui mit jan -

çant l’i deal de la pri me sa. Ser prim, o es -

tar en for ma, s’ha con ver tit no so la ment

en una imat ge se duc to ra i atrac ti va, sinó 

tam bé en un sím bol d’au to con trol, in te -

gri tat mo ral i es ta tut so cial ele vat (Mar -

za no-Pa ri so li, 2001). Aques ta or todò xia 

ten deix a pro duir un abor dat ge asc ètic

de l’es port i del cos, i con venç cada ve -

ga da més per so nes que ca das cú pot mo -

di fi car i em mot llar el cos que ve ri ta ble -

ment de sit ja. Aques ta temp ta ti va d’a rri -

bar a la per fec ció i la vir tut a tra vés de la

sub or di na ció de la vo lun tat i de la “carn” 

és tam bé una con duc ta que es cop sa so -

vint en els in di vi dus anorè ctics. Tam bé

al guns at le tes mas cu lins ten dei xen a

usar mèto des ex trems per per dre pes,

però aques tes con duc tes són co mu nes

es pe cial ment en es ports que re que rei -

xen una fi gu ra fe me ni na es vel ta. Fi nal -

ment, hi ha cada ve ga da més evi den cia

de l’e xistència de con duc tes com pul si -

ves en l’ac ti vi tat es por ti va. 

Aquests mis sat ges pro mouen el mite de

la for ça mo ral i la vo lun tat. Però el

 costat opo sat d’a ques tes pre ten sions

ama ga pràcti ques i re pre sen ta cions

contràries: d’u na ban da, l’ad dic ció a l’e -

xer ci ci (vi gorè xia) i el re buig ali men ta ri

(anorè xia); d’u na al tra, els cos sos or -

gíacs, que s’ex ce dei xen en l’a li men ta ció

(bu lí mia) i re but gen l’e xer ci ci fí sic. Els

pri mers sug ge rei xen una gran to lerà ncia

al so fri ment cor po ral i a l’ex haus tió. De
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fet, els de sor dres ali men ta ris te nen

tendència a pro li fe rar en un cli ma cul tu -

ral es ta blert en les die tes ali ment àries

que pro po sen so vint la res tric ció calò ri -

ca (Bor do, 1993). Els se gons re but gen

la nor ma lit za ció del cos i en sug ge rei xen

l’ex cés. Excés de men jar i ex cés d’ex po -

si ció al risc que els allun ya de con duc tes 

pru dents, de l’e xer ci ci re gu lar i del man -

te ni ment d’un pes ade quat. Com ens re -

cor da Tur ner (1996), es tem no va ment

da vant d’un pèndol que os cil·la en tre les 

for ces de Dio nís i Apol·lo. Gran part de

la hist òria cul tu ral de la ci vi lit za ció cris -

tia na oc ci den tal pot ser epi to mit za da

pels dos ex trems de l’or gia i el de ju ni,

que te nen en el cul te dio ni síac l’ex pres -

sió del lli ber ti nat ge, la mar gi na li tat i la

pro tes ta dels grups so cials sen se pri vi le -

gis i, en el cul te apol·lini, la il·lus tra ció

del con trol ra cio nal, la res tric ció i el do -

mi ni. No és ca sua li tat que gran part dels 

tre balls que ana lit zen els efec tes de l’es -

ta tut so cioe conò mic en la pre va len ça de

l’ac ti vi tat fí si ca en di fe rents grups so -

cials re ve lin una evi dent asi me tria so cial 

res pec te als ni vells de pràcti ca i a les re -

per cus sions so bre l’es ta tut cor po ral. Per 

exem ple, l’Obser va to ri dels Estu diants

de la Uni ver si tat de Coïm bra (Go mes,

2002) re ve la que els es tu diants que pro -

ve nen de fa mí lies amb bai xos in gres sos i 

baix ca pi tal es co lar s’im pli quen en ac ti -

vi tats es por ti ves re gu lars en menys nom -

bre. Per con tra, els es tu diants pro ce -

dents de fa mí lies amb in gres sos més

ele vats són els que més em fa sit zen la

creen ça en la co rre la ció po si ti va en tre

exer ci ci fí sic i es ta tut cor po ral salu -

dable. 

Sub ja cent en aques ta nova ideo lo gia sa -

lu da ble es tro ba la retò ri ca de la lliu re

elec ció i l’au to no mia per so nal. En

aquest con text, po dem iden ti fi car dos ti -

pus de va lors, apa rent ment contradic -

toris:

n Un es til de vida asc ètic, de di cat al tre -

ball ardu, a l’au to res tric ció i a la dis ci -

pli na. Enqua drat per una re pre sen ta ció

del cos prim i mus cu lós, les clas ses mit -

ja nes i su pe riors bus quen for mes de dis -

tin ció cor po ral es ta bler tes en la ca pa ci -

tat d’ob te nir una vida sana. Mit jan çant

l’au to con trol, la par ti ci pa ció en pro gra -

mes de con di cio na ment fí sic i l’entre -

nament re gu lar, so vint prac ti cat amb

en tre na dors per so nals, in ten ten de de -

mos trar la seva su pe rio ri tat mo ral i fí si -

ca, tot dis tin gint-se dels grups de clas se 

bai xa. 

n Un nou règim ètic ba sat en el pru den -

cia lis me (O’Ma lley, 1992). A tra vés

de tècni ques de ven da i màrque ting el

mer cat exa cer ba les an sie tats in di vi -

duals i col·lec ti ves pel que fa al fu tur

de ca das cú, tot en co rat jant a in ver tir

en la qua li tat de vida. L’èti ca de la ma -

xi mit za ció de l’es til de vida, as so cia da 

a les no ves tec no lo gies de ges tió d’a -

quest es til (què men jar, què beu re i

com fer-ho, quin exer ci ci prac ti car i on 

fer-ho, com ves tir, etc.) ge ne ra un im -

pe ra tiu im pla ca ble d’au to go vern. Des

d’a quest punt de vis ta, l’en tre na ment i 

la pràcti ca es por ti va no són ac ti vi tats

so cial ment neu tres però sí, for mes de

re gu la ció so cial. 

El go vern
del cos 

Men tre la po lí ti ca edu ca ti va dels es tats

eu ro peus des va lo ra l’Edu ca ció Fí si ca es -

co lar, as sis tim al crei xe ment d’i ni cia ti -

ves co mer cials d’ac ti vi tat fí si ca. Alho ra

que l’Edu ca ció Fí si ca pa teix una cri si de

mo ti va ció per part dels seus alum nes,

aug men ten les for mes al ter na ti ves, pú -

bli ques i domè sti ques, d’e xer ci ci. L’e -

vidè ncia sug ge reix que l’e mergència

 d’aquests pro jec tes ‘pri va tis tes ’en els úl -

tims 20 anys està con nec ta da cons ti tu ti -

va ment al crei xe ment del llen guat ge

 especialitzat i dels mit jans per di fon -

dre’ls. La pro li fe ra ció de dia ris de di cats

al con di cio na ment fí sic, a la sa lut i al

con sum re la cio nat amb la cura i el co -

nei xe ment del cos, re sul ten una nova

alian ça en tre pro fes sio nals que ofe rei -

xen res pos tes ra cio nals al crei xent sen ti -

ment d’in cer te sa i els in di vi dus que bus -

quen un es til de vida “sa lu da ble” que els 

pro te gei xi dels ris cos. La in ter ven ció de

l’Estat en aquest camp va min vant de

for ma gra dual, com ho de mos tra la de -

sa pa ri ció pro gres si va de la dis ci pli na

d’Edu ca ció Fí si ca dels plans d’es tu di eu -

ro peus de l’en sen ya ment bàsic i se cun -

da ri (Hard man, 2000). L’èti ca as so cia -

da a l’es til de vida con cep un in di vi du

autò nom i em pre ne dor ca paç de ma xi -

mit zar el seu pro pi po ten cial. En en da -

vant, te nint en comp te les no ves ra cio -

na li tats del li be ra lis me mo dern, és de

su po sar que els fu turs ciu ta dans no ne -

ces si ta ran ins truc cions pre ci ses de les

au to ri tats po lí ti ques, els es pe cia lis tes

de la sa lut o de l’e xer ci ci fí sic so bre com

re gu lar la seva existència quo ti dia na.

Aquest es pai pas sa a ser re gu lat per les

elec cions de ca das cú en la re cer ca de la

fe li ci tat in di vi dual i l’au toes ti ma. 

Per en ten dre bé la ge nea lo gia d’a quest

nou gust per l’ac ti vi tat fí si ca que avan ça

al ho ra que min ven els ni vells de mo ti va ció 

de l’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va es co lar, és

im por tant fer una re fle xió més àmplia so -

bre la for ma de go vern de les so cie tats oc -

ci den tals, es pe cial ment so bre les for mes

con tem porà nies d’ar ti cu la ció de les re la -

cions de po der so cial amb els pro ces sos

de sub jec ti va ció dels in di vi dus. De for ma

més es pe cí fi ca, hem de con si de rar de qui -

na ma ne ra les for mes con tem porà nies

d’in di vi dua lis me s’a co blen co rrec ta ment

a la men ta li tat de go vern mo der na, neo li -

be ral, es ta bler ta en el supò sit de res pon -

sa bi lit za ció dels in di vi dus i els col·lec tius

de la “societat civil” per les àrees de risc

social, com ara la malaltia, la pobresa, la

desocupació, etc. 

En la gène si d’a ques ta tran si ció so cial

cap a un mo del que orien ta ca das cú vers 

la cura d’un ma teix i del pro pi cos, bé si -

gui en nom de la sa lut, del be nes tar psi -

colò gic, de l’es ta tus cor po ral o de la

com pen sa ció de l’estrès pro fes sio nal,

tro bem mo vi ments acos tats en les se ves

preo cu pa cions co mu nes, en ca ra que si -

guin mol tes ve ga des con tra dic to ris i no

es con tin guin mú tua ment. Iden ti fi quem

no més dos d’a quests mo vi ments: el pri -

mer es re fe reix al de sen vo lu pa ment d’u -

na eti co po lí ti ca que con jec tu ra so bre la

res pon sa bi li tat de ca das cú cap a ell ma -

teix i cap als al tres, de la qual ja hem

par lat llar ga ment; el se gon mo vi ment

s’a fe rra a la frag men ta ció de l’àmbit pú -

blic de la ciu ta da nia dels anys 80, es ta -

blert en la ‘des to ta lit za ció’ de la so -

cietat. 
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La frag men ta ció de l’àmbit pú blic té, en la 

re pre sen ta ció del pro pi cos, una for ma fic -

tí cia de res tau ra ció del sen tit in di vi dual i

col·lec tiu per dut. La ‘des to ta lit za ció’ és,

pri mer que tot, el de sa rre la ment del sis te -

ma de va lors i de sen tit que han permès a

l’ho me orien tar-se mit jan çant un sen ti -

ment de se gu re tat. És tam bé, però, el re -

sul tat d’un qua dre sinò ptic de la so cie tat

en con cor dan ça amb un es pai no ho mo ge -

ni, di vi dit en di fe rents camps: d’am bient a 

se xua li tat, de sa lut a vida fa mi liar, de con -

sum a pre ven ció de ris cos. El re sul tat d’a -

quest es que ma és acon se guit a cos ta d’un 

es cru ti ni pú blic, cada ve ga da més am pli,

de la vida so cial. En la dèca da dels 70/80

van pro li fe rar les en ques tes so bre ac ti -

tuds, va lors i se xua li tat; els es tu dis d’o pi -

nió, de pro duc tes i de mer cat; els es tu dis

adre çats a grups o pú blics es pe cí fics, com 

ara els jo ves, les do nes, els po bres i les

mi no ries ètni ques. Es trac ta de la crea ció

d’a quests camps i co mu ni tats com a rea li -

tat so cial. En un se gon pla, ca das cun d’a -

quests camps ha pas sat a con te nir o a

 assegurar ins ti tu cio nal ment l’aug ment

d’e lec cions pos si bles. La pèrdua de re -

ferè ncies sem bla am pliar con si de ra ble -

ment el mar ge d’ac ció per so nal. El con su -

mi dor té dret a in for mar-se so bre la re la ció 

qua li tat-preu, els in di vi dus te nen dret a

es co llir l’o rien ta ció se xual, el client té dret

a es co llir els ser veis, el vo tant té dret que

se son de gi la seva opi nió du rant les elec -

cions, el ciu tadà pru dent té dret a es co llir

en tre ris cos de di ver sa mag ni tud i, fi nal -

ment, el ciu tadà pru dent té dret a pen sar

se gons una mi cro èti ca in di vi dua lis ta que

el con fi na, pro gres si va ment, en l’àmbit li -

mi tat de la seva ac ció. Tan ma teix, aques -

ta ca pa ci tat mi cro èti ca de pen sar en les

op cions in di vi duals ra ra ment té ca pa ci tat

per pen sar o de ma nar res pon sa bi li tats a

es ca la glo bal, és a dir, a par tir d’u na ma -

cro èti ca. Els in di vi dus co nei xen les res -

pos tes per a ells ma tei xos, però no les pre -

gun tes del món. L’in di vi dua lis me pos ses -

siu sub sti tueix així la cons cièn cia so cial;

el de sen vo lu pa ment psi colò gic ocu pa

el lloc del de sen vo lu pa ment econò mic; la

cons cièn cia pròpia am bi cio na aco llir

la cons ciència del món. És en aquest es pai

so cial, mar cat per l’aug ment de les op -

cions, sen se la co rres po nent ex pan sió de

les ca pa ci tats d’e lec ció, on s’in tro dueix la

in ter ven ció pro gres si va dels es pe cia lis tes. 

Els es pe cia lis tes han pres cons cièn cia que 

exis teix un dèfi cit de va lors i de mo ral.

Tan ma teix, en lloc d’in cul car obli ga cions i 

mo dels mo rals apro vats ex ter na ment, el

que es bus ca ara són for mes de au toe xa -

men i au to go vern que con duei xin a

constituir una vida ètica saludable. 

Epí leg 

Mol tes de les pràcti ques d’e xer ci ci fí sic que 

se sug ge rei xen avui dia van en ca mi na des a 

apro fun dir en l’e xa men de cons cièn cia i la

uti lit za ció de tècni ques d’ex plo ra ció. Les

pràcti ques es por ti ves in clouen dis po si tius

pe dagò gics que s’en te nen com a llocs on

es cons ti tueix o es trans for ma l’ex pe rièn cia 

de ca das cú. Per exem ple, la pràcti ca del

man te ni ment fí sic in clou dis po si tius òptics

orien tats a l’au toob ser va ció i l’autovigilàn -

cia1 que de ter mi nen el que l’in di vi du veu

de si ma teix;2 dis po si tius dis cur sius orien -

tats a es ta blir el que l’in di vi du ha de dir so -

bre ell ma teix; dis po si tius mo rals, que con -

te nen de qui na ma ne ra els in di vi dus han

de jut jar-se ells ma tei xos d’a cord amb una

nor ma;3 dis po si tius de con trol, que es ta -

blei xen el que l’in di vi du pot fer i ha de fer

amb ell ma teix.4 Apren dre a veu re’s, a

dir-se, a jut jar-se i a con tro lar-se és apren -

dre a crear un do ble o imat ge pro pis. Però

aquest do ble no és la pro jec ció es pont ània

del jo, si no que el for men un se guit de me -

ca nis mes de re la ció: els me ca nis mes d’ob -

ser va ció, que de ter mi nen el que he de veu -

re de mi ma teix i com puc veu re-ho; els
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El cos ha dei xat de ser un ens est àtic i ha es de vin gut ob jec te de trans for ma cions pro fun des
(Font:  Fons do cu men tal del CIO).

1 La uti lit za ció de mi ralls i ins tru ments tècnics que per me ten de me su rar la fre qüèn cia car día ca o el con sum calò ric cons ti tuei xen exem ples de dis po si tius òptics orien tats a fer que

l’in di vi du vegi, pu gui veu re’s i tam bé pu gui ser vist; la uti lit za ció de fit xes de re gis tre in di vi dual, en les quals els in di vi dus han de fer un ba lanç de ter mi nat de la fre qüèn cia, in ten -

si tat i qua li tat de l’e xer ci ci pràctic és un exem ple dels me ca nis mes d’au to vi gilà ncia. 
2 Hom as sis teix no va ment al re des co bri ment del “mo vi ment de cons cièn cia” a tra vés del cos: les tècni ques con tem porà nies d’ex pres sió, con cen tra ció i re la xa ció su po sen l’au to re -

fle xi vi tat i un dis curs del pro pi cos. 
3 Bau dri llard (1976) par la de for ma pe ne trant so bre el “nar ci sis me di ri git” quan re fle xio na so bre la nor ma lit za ció del cos: l’ac tual in terès pel cos obeeix tam bé a im pe ra tius est -

ètics, dietè tics i sa lu da bles que de ter mi nen mo dels. 
4 L’e xer ci ci fí sic, per l’a ten ció es cru po lo sa que con ce deix al cos, per la seva preo cu pa ció per ma nent per un fun cio na ment òptim, fa que l’an ti ga lògi ca asc èti ca s’e ro sio ni i re ve la

una nova cul tu ra del Jo, en la ver sió mo der na del con trol pro gres siu de l’és ser “autè ntic”. El cos pas sa a es tar a dis po si ció de to tes les ex pe ri men ta cions (“Just do it”) en la re cer -

ca dels mit jans per ser real ment ell ma teix, sa lu da ble, es velt, eter na ment jove i dinà mic. La nor ma au to rità ria és sub sti tuï da per la nor ma in di ca ti va, en la qual ca das cú se ria ori -

gen de les elec cions i no més re bria dels es pe cia lis tes al guns con sells pràctics, cam pan yes de sen si bi lit za ció o exer ci cis a mida.



me ca nis mes dis cur sius, que es ta blei xen

què puc dir so bre mi ma teix i com puc

dir-ho; els me ca nis mes d’a va lua ció que

apor ten les nor mes i els va lors se gons els

quals l’in di vi du es jut ja ell ma teix; els me -

ca nis mes de sub jec ció que creen les zo -

nes i les for mes de con trol so bre el pro pi

és ser. 

Aques tes tècni ques es jus ti fi quen, en tre

d’al tres co ses, per la seva per ti nen ça re la -

ti va al pro jec te de de mo cra tit za ció de l’ac -

ti vi tat, atès que as se gu ren l’au to no mia del 

prac ti cant. L’a va lua ció i, de for ma es pe -

cial, l’au toa va lua ció, as su meix un pa per

ele men tal en aquest règim d’au to no mia.

És en l’au toe va lua ció on el prin ci pi de

con èi xer-se un ma teix s’es tén a les pràcti -

ques d’au toe xa men. Entre les di ver ses

fun cions d’a va lua ció, les re fe ri des a les

pro ves a les quals l’in di vi du se sot met són

les que més sa tu ra des es pre sen ten en els

fac tors d’au toe xa men. Mol tes d’a ques tes

ac ti vi tats són so lità ries. Indi ca dors fi siolò -

gics pro por cio nen el grau d’es forç. L’aug -

ment d’in ten si tat i la des pe sa cada ve ga -

da més gran d’e ner gia són sen yals que

l’in di vi du exis teix i es pro dueix ell ma teix.

Les pràcti ques d’en tre na ment sug ge ri des

fan re ferè ncia a la pro fun di tat de l’e xa men 

de cons cièn cia i a la uti lit za ció de tècni -

ques d’en re gis tra ment que no més te -

nen va lor per al ma teix in di vi du. Ser ca -

paç de po sar-se a pro va, de con fron tar-se

i de sot me tre’s a la vo lun tat pròpia cons ti -

tueix un dis po si tiu mo ral que con té les for -

mes en les quals els in di vi dus han de jut -

jar-se ells ma tei xos d’a cord amb una nor -

ma. En aquest cas hi ha tam bé, al ma teix

temps que les tècni ques d’au to con trol,

una instància que in dueix, in ci ta o im po sa 

una nor ma. Una re pre sen ta ció nar ci sis ta

ben se gur, però d’un “nar ci sis me di ri git”

(Bau dri llard, 1976), per què l’in terès ac -

tual pel cos obeeix tam bé a im pe ra tius

est ètics, dietè tics i sa lu da bles que de ter -

mi nen mo dels per a la “lí nia”, el “pes” i la

“for ma”. Si gui com vul gui, d’u na cosa en

po dem es tar se gurs: el cos humà ha dei -

xat de ser un ens est àtic i és ob jec te de

trans for ma cions pro fun des. Es tro ba en el

cen tre dels nos tres som nis i mal sons i co -

men ça a do nar sen yals d’ob so lescència.

No fal tarà gai re per què els cos sos que

avui ens en vol ten, així com d’al tres ob jec -

tes de la so cie tat de con sum, sem blin

com ple ta ment ultrapassats.
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Cap on van els esta dis espor tius
en el pe río de post mo dern? 

§ JUAN LUIS PA RA MIO SAL CI NES
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de Pla ni fi ca ció i Ges tió Espor ti va.
Fa cul tad de For ma ción del Pro feso rado y Edu ca ción.
Uni ver si dad Autóno ma de Ma drid 

Resum
Des del nai xe ment de la ‘pri me ra ge ne -

ra ció d’es ta dis es por tius’ mo derns, a

Gran Bre tan ya, en el se gle XIX, els es ta -

dis han des ta cat per ser edi fi cis on, amb

una cer ta fre qüèn cia, s’han vist re flec tits 

els va lors po li ti coe conò mics, so cio cul tu -

rals i es por tius de cada èpo ca, i tam bé

les con di cions de l’en torn urbà on se

 situaven. Amb la tran si ció cap a un pe -

río de post mo dern (pos tin dus trial), la in -

fluèn cia i la in ter con ne xió de fac tors glo -

bals i lo cals han con tri buït a l’a pa ri ció i

pro li fe ra ció del que di fe rents au tors as -

sen ya len com una ‘no va (quar ta) ge ne -

ra ció’ d’es ta dis i pa ve llons es por tius

post mo derns. 

Per tal de com pren dre mi llor l’o ri gen, el

de sen vo lu pa ment i les va ria des sig ni fi -

ca cions as so cia des a aques ta nova for -

na da d’es ta dis post mo derns, l’ar ti cle,

ba sant-se en una re vi sió bi bliogr àfi ca

mul ti dis ci plinà ria, ana lit za ini cial ment

al guns dels prin ci pals va lors, iden ti tats i 

sig ni fi cats que han anat as so ciats als es -

ta dis mo derns. Pos te rior ment, exa mi na

qui na in fluèn cia ha tin gut la in ter con ne -

xió en tre fac tors glo bals i lo cals en la

con fi gu ra ció ac tual dels es ta dis (com a

no ves ca te drals del con sum, atrac cions

tu rís ti ques o ico nes de les cam pan yes de 

pro mo ció de les ciu tats) als paï sos oc ci -

den tals. Trans for ma cions que són cada

dia més ha bi tuals en molts dels es ta dis

es por tius con tem po ra nis, però que no

són ac cep ta des i en te ses per part d’al -

guns col·lec tius que veuen pe ri llar

l’essència dels va lors tra di cio nals dels

es ta dis mo derns. 

Al cor de cada club hi ha un es ta di; una es -

truc tu ra que ha aco llit mo ments èxta si i

d’“in farts” per als es pec ta dors que re gu lar -

ment as sis tei xen als par tits

(Annett et al., 2000, pàg. 62). 

El Real Ma drid va afron tar el rep te de con -

ver tir el seu es ta di en una uni tat de ne go cis 

mul ti dis ci pli na ri des de l’any 2000. Un

dels rep tes se cen tra va a evo lu cio nar des

de ‘un es ta di de diu men ges a un cen tre

d’u ti li tat con tí nua’

(Gon zá lez Tojo, 2004, pàg. 91).

Intro duc ció 
Les dues ci tes que en cap ça len l’ar ti cle ens 

po den ser vir per re flec tir, en una cer ta for -

ma, l’e vo lu ció que han so fert els es ta dis

es por tius mo derns fins a la seva ac tual

con fi gu ra ció fun cio nal i simb òli ca com a

‘cen tres de lleu re i es bar jo’, ‘no ves ca te -

drals del con sum’ o ‘sím bols d’a trac ció

 turística’. En aquest sen tit, i sen se ànim

d’ex po sar to tes les ca rac te rís ti ques dels
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Abstract

Sin ce their or i gi nal crea tion in Great

Bri tain in the XIX cen tury, sta dia have

been one of the pu blic fa ci l i  t ies that

have bet ter re f lec ted the po l i  t i  cal,

eco no mic, so cial,  cul tu ral and spor  t ing 

prin ci ples of each his to ri cal pe r iod as

well as the main fea tu res of the p la ces 

where they have been located.

To pro vi de a bet ter un ders tan ding of

the ori  gin, de ve lop ment  and mea nings

as so cia ted to what dif fe rent aut hors

des cri  be as the new (fourth)

ge ne ra t ion of ‘post-mo dern’ sta dia,

this pa per, groun ded in a

mul t i  dis ci p li nary bi blio graphy, starts

with an analy sis of some of the main

va lues and mea nings that have

flou ris hed in re la t ions hip with the

world of mo dern sta dia and are nas. It

is fo l lo wed by the study of  how glo bal

and lo cal trans for ma tions have an

in f luen ce on the new ge ne ra t ion of

post-mo dern sta dia and the new

iden ti  t ies crea ted around the se

buil dings in wes tern coun tries (such

as cat he drals of con sump tion, tou rist

at trac t ions or lei su re cen tres).

Trans for ma tions that have f lou ris hed

in the last two de ca des, not wit  hout

some cri t i  cism from spe ci f ic  groups

who are afraid of the loss of

traditional values l inked to modern

stadia.  

Key words

New generation of Stadia, 

Sport Facilities, New challenges

for Sport Management 

Nova Ge ne ra ció d’Esta dis Espor tius,
Infraes truc tu ra Espor ti va, Nous Rep tes
per a la Ges tió Espor ti va 

n Pa ra ules cla u

Juan Luis Pa ra mio du rant la seva in ter ven ció
(Font: BPMO pho to).



es ta dis post mo derns, sí que po dem dir

que aquests s’han anat con ver tint en nous 

es pais de gla mour din tre de l’actual ofer ta 

de ser veis i pro duc tes de mol tes ciu tats

oc ci den tals, equi pa ra bles a al tres edi fi cis, 

com ara mu seus, cen tres de con ven cions,

parcs temà tics, etc. Arran d’aquests can -

vis, en la nova for na da d’estadis post mo -

derns pre val una ma jor ra cio na lit za ció i

re gu la ció que no pas en els es ta dis mo -

derns (Bale, 1993). De tal ma ne ra que en

els es ta dis ac tuals ad qui rei xen més re -

llevà ncia fac tors com ara el dis seny ar qui -

tect ònic, la mi llo ra de la se gu re tat i el con -

fort, la mul ti fun cio na li tat dels es pais per

or ga nit zar tota mena d’espectacles de

lleu re i es bar jo, a més a més de la re cer ca

d’una ma jor ren di bi li tat. L’estadi post mo -

dern re flec teix, així, mol tes de les pos si bi -

li tats i lí mits que ha im po sat la glo ba lit za -

ció econò mi ca, igual com la comercia -

lització i pro fes sio na lit za ció que s’han

 esdevingut en el món de l’esport en les úl -

ti mes dèca des. 

Mirant amb una cer ta pers pec ti va his -

tòrica, la ‘pri me ra ge ne ra ció’ d’es ta dis

es por tius mo derns es re mun ta a la fi del

se gle XIX, a Gran Bre tan ya.1 Un pro cés

coin ci dent en el temps i en el lloc, ele -

ments de cons truc ció so cial, com ens

 recorden Mar tí nez del Cas ti llo i Puig

(1998), amb el de sen vo lu pa ment de

tres fets re lle vants com ho van ser l’a pa -

ri ció de la in dus tria lit za ció, el mo del

 politicoeconòmic ca pi ta lis ta ‘re gu lat’ i

l’es port mo dern. El de sen vo lu pa ment

d’a quest mo del ca pi ta lis ta va con tri buir

a la trans mis sió dels prin ci pals va lors

del sis te ma pro duc tiu al món de l’es port, 

pro cés del qual els es ta dis es por tius no

po dien que dar ex clo sos. Pro va d’això és

l’àmplia trans cendència simb òli ca, ar -

qui tect òni ca, po lí ti ca, econò mi ca, so cial 

i es por ti va dels es ta dis (pro cés que s’ac -

cen tua en l’èpo ca ac tual). 

Dit això, po dem co men çar sub rat llant

que din tre i fora dels seus lí mits es pa -

cials han tin gut lloc, amb una cer ta re -

gu la ri tat, molts es de ve ni ments re lle -

vants de la hist òria. Des del punt de vis -

ta simb òlic, els es ta dis han es tat un dels 

es cas sos es pais que més han con tri buït

a la for ma ció, di fu sió i con so li da ció d’i -

den ti tats in di vi duals i gru pals, han es tat

un lloc pri vi le giat per ex pres sar pas sions 

i frus tra cions in di vi duals i col·lec ti ves,

han es tat un dels fòrums més uti lit zats

per múl ti ples col·lec tius per fer con èi xer

tota mena de ma ni fes ta cions i rei vin di -

ca cions, etc. 

A més a més de l’e nor me sim bo lis me, el

pro gres siu avenç ar qui tect ònic i tec nolò -

gic dels es ta dis es por tius ha permès la

rea lit za ció de ges tes es por ti ves in di vi -

duals i col·lec ti ves ino bli da bles; mol tes

d’e lles no exemp tes, d’al tra ban da, d’in -

tens con tin gut po lí tic. Ges tes es por ti ves

que han ge ne rat, al ho ra, la crea ció d’u na

sòli da atrac ció to po fí li ca i de to poi do la tria

en tre els ar tí fexs (ju ga dors-at le tes), els es -

pec ta dors i els ma tei xos es ta dis.2 Mul ti -

tud d’es ta dis s’han con ver tit en sím bols

d’i gual sig ni fi ca ció que el que han po gut

as so lir al guns clubs, se lec cions o ju ga -

dors-at le tes.

Els es ta dis tam bé s’han dis tin git ne ga ti -

va ment per la seva re la ció amb la vio -

lència. Enca ra que aquest fe no men no

és una cosa real ment nova i li mi ta da al

con text anglès (iden ti fi cat amb el mo vi -

ment ‘hoo li gan’), de sas tres en vi des hu -

ma nes com els es de vin guts a l’es ta di

Heys sel, a Brus sel·les, en 1985, amb la

mort de tren ta-nou fans o a l’es ta di Hill -

bo rough, a Shef field, en 1989, amb no -

ran ta-cinc afi cio nats morts, van ser sim -

ple ment l’es po le ta que va con tri buir fi -

nal ment a in cor po rar a l’a gen da po lí ti ca

de paï sos i d’or ga nis mes na cio nals i in -

ter na cio nals la mi llo ra de la se gu re tat i

el con trol dels es pec ta dors als es ta dis.3

Tragè dies com les que s’han vis cut als

es ta dis de fut bol i les pos te riors pres -

sions le gis la ti ves in ci dint en la se gu re tat 

i el con trol dels es pec ta dors, van con tri -

buir a ac ce le rar l’a nun ciat de cli vi de

l’es ta di es por tiu mo dern al ho ra que van

ac ti var l’e di fi ca ció d’u na nova ge ne ra ció

d’es ta dis es por tius post mo derns. Des

d’a les ho res, col·lec tius amb res pon sa bi -

li tat i re la ció amb l’àmbit es por tiu (en tre

d’al tres, le gis la dors, ges tors, pro mo tors

i ar qui tec tes) han co men çat a in ci dir

més, de for ma di rec ta o in di rec ta, en els

pro jec tes ar qui tect ònics i en els plans de 

ges tió dels es ta dis post mo derns de nova

plan ta, en ele ments com la mi llo ra de la

se gu re tat i el con fort, la mul ti fun cio na li -

tat dels es pais per or ga nit zar tota mena

d’es pec ta cles de lleu re i es bar jo, a més a 

més de la re cer ca de més ren di bi li tat. 

Tots aquests fac tors, que con ver gei xen

al vol tant dels es ta dis post mo derns, sor -

gei xen en re la ció amb el de sen vo lu pa -

ment i in te rre la ció de fac tors glo bals que 

afec ten al mo del po li ti coe conò mic i es -

por tiu (en tre d’al tres, la gra dual tran si -
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Entra da prèvia a un par tit de fut bol dels afi cio -
nats de l’Arse nal i del Chel sea a l’es ta di lon di -
nenc de Wem bley (Fon t: Pos tal del Mu seu del

Fut bol de Pres ton).

1 Per com pren dre el pa per dels es ta dis mo derns cal acos tar-se als clàssics. Els grecs van des ta car per les se ves apor ta cions semà nti ques (la pa rau la es ta di equi val a una uni tat de

me su ra –192 me tres de llarg–) i ar qui tect òni ques (van cons truir els pri mers es ta dis i al ho ra van in fluir en el dis seny d’e di fi cis ro mans com l’Amfi tea tre Fla vi (Co li seu) i el Circ

Màxim.

2 La re la ció que lli ga el ciu tadà amb un lloc ge ne ra qua tre reac cions: to po fí lia (amor), to poi do la tria (ido la tria), to pofò bia (re buig) i to po ne gligè ncia (in di ferè ncia). En el cas dels es -

ta dis, aquest sen ti ment ha os cil·lat en tre la to po fí lia i la to poi do la tria.

3 Els es ta dis post mo derns es tan sub jec tes a un ma jor nom bre de me su res nor ma ti ves per con tro lar-ne i mi llo rar-ne la se gu re tat in te rior i ex te rior. Tan ma teix, la violè ncia

con ti nua i s’ha tras lla dat fora dels es ta dis abans i des prés dels par tits. Mi rant amb una cer ta re tros pec ti va, molts dels ca sos de violè ncia s’han pro duït en oca sió de par tits

en tre equips lo cals. Po dem des ta car ne ga ti va ment l’es ta di Ibrox Park, del club Ran gers de Glas gow, on es va pro duir el pri mer cas de violè ncia amb la mort de 26 es pec ta -

dors el 1907



ció cap a un mo del ca pi ta lis ta més ‘fle -

xible i des re gu la rit zat’, la crei xent pro -

fes sio na lit za ció i co mer cia lit za ció de

l’es port, les cada ve ga da més grans exi -

gèn cies ins ti tu cio nals en matè ria de

 seguretat din tre i fora dels es ta dis, l’es -

pec ta cu lar avenç tec nolò gic i de les te le -

co mu ni ca cions, la su pe rior mo bi li tat

geogr àfi ca i ‘vir tual’ de què gau dei xen

els ciu ta dans, etc.) i lo cals (en tre d’al -

tres, la ne ces si tat de ren di bi lit zar els es -

ta dis, l’es tan ca ment –en oca sions el

des cens pro gres siu– del nom bre d’es -

pec ta dors als es ta dis, la re cer ca d’u na

nova iden ti tat com a cen tres d’es bar jo

per part de mol tes ciu tats oc ci den tals,

les crei xents de man des de lleu re i es pec -

ta cle a les so cie tats oc ci den tals, etc.). 

Com a res pos ta, s’ob ser va un crei xe -

ment ex po nen cial en l’e di fi ca ció d’u na

nova (quar ta) ge ne ra ció d’es ta dis i pa ve -

llons (pa laus o are nes) post mo derns.

Pro cés que ha coin ci dit amb la mo der -

nit za ció d’molts al tres es ta dis mo derns

lle gen da ris per adap tar-se a les ac tuals

exigè ncies le gis la ti ves, nor ma ti ves,4 de

ges tió i de lleu re dels ciu ta dans. Trans -

for ma cions que s’han anat rea lit zant,

però no sen se al gu nes re sistències per

part de clubs pro fes sio nals, se gui dors

tra di cio nals, etc. 

Els sig ni fi cats
de l’es ta di es por tiu
en el pe río de modern 

Una de les pos si bles for mes d’a na lit zar i

en ten dre els sig ni fi cats as so ciats als es ta -

dis es por tius mo derns és a tra vés de la

seva re la ció amb el mo del po li ti coe conò -

mic ca pi ta lis ta ‘re gu lat’, amb l’en torn

urbà on se si tua ven, junt amb el sig ni fi cat

de l’es port ‘mo dern’. Molts dels mis sat ges 

i sig ni fi cats que s’han for jat als es ta dis (i

que han que dat en re gis trats en els an nals

de la hist òria)5 han de ser ana lit zats en un 

con text am pli, que con si de ri la re la ció

 entre fac tors pro duc tius, econò mics, po lí -

tics, so cio cul tu rals o es por tius (per exem -

ple, el mo del pro duc tiu im pe rant, la his -

tòria del lloc, la clas se so cial i l’a rre la ment 

cul tu ral dels as sis tents, la seva con di ció

se xual i ètni ca, el sig ni fi cat i arre la ment

del club es por tiu a la ciu tat, la ideo lo gia

dels go ver nants, etc.) (Bale, 1989, 1993; 

Annett et al., 2000; Martínez del Castillo i 

Puig, 1998).

Coin ci dint amb el de sen vo lu pa ment i ex -

pan sió de la Re vo lu ció Indus trial i del

ca pi ta lis me mo dern ‘re gu lat’ en un país

com la Gran Bre tan ya, apa rei xen els pri -

mers es ta dis es por tius mo derns. L’e vo -

lu ció cap al que en aquest ar ti cle s’ar gu -

men ta com a es ta dis post mo derns es pot 

en ten dre al llarg de qua tre eta pes, tal i

com ens sug ge rei xen Bale i Annett et al.

En una pri me ra fase, els es ta dis on es ju -

ga va al fut bol no te nien lí mits es pa cials i 

no res po nien als cri te ris ra cio na lis tes

que im po sa va el mo del pro duc tiu. Per la

qual cosa cal es pe rar a una se go na eta -

pa (fi nal del se gle XIX i prin ci pi del se -

gle XX), per tro bar pròpia ment els pri -

mers es ta dis mo derns en ciu tats brità ni -

ques. Con cre ta ment, va ser a Li ver pool

on es va cons truir, en 1892, el pri mer

es ta di, Goo di son Park, de di cat ex clu si -

va ment a al ber gar els par tits de fut bol

del club Ever ton.6 

Enca ra que lluny dels estàndards ac -

tuals de co mer cia lit za ció, con fort i se gu -

re tat que ca rac te rit zen, en tre d’al tres

fac tors, els es ta dis post mo derns, tro -

bem els pri mers in di cis de co mer cia lit -

za ció així com la in tro duc ció de cri te ris

de ra cio na lit za ció i re gu la ció en els pri -

mers es ta dis mo derns. Pro va d’això va

ser la ins tal·la ció de gra de ries la te rals

per ma nents, lo ca li tats co ber tes (tri bu -

nes) a més a més de tan ques pe ri me trals 

al te rreny de joc. No ve tats que van re -

pre sen tar els pri mers aven ços arquitec -

tònics i de ges tió que es van in cor po rar

als es ta dis, so bre tot brità nics. Al ma teix

temps, aques tes no ve tats van com por tar 

im por tants re per cus sions econò mi ques

(com que els es pec ta dors pa ga ven, s’a -

con se guia més fi nan ça ment per als

clubs), so cioes pa cials i es por ti ves (aug -

ment ex po nen cial del nom bre d’es pec ta -

dors, una cer ta se pa ra ció en tre els fans i

en tre aquests i els ju ga dors i en tre na -

dors, al ho ra que una se gre ga ció so cial

en tre els es pec ta dors que ana ven a tri -

bu na i la res ta dels es pec ta dors). Tal

com sug ge rei xen Annett et al. (2000,

pàg. 64), “aques tes me su res van con tri -

buir a po sar les ba ses dels pri mers es ta -

dis (mo derns)”. Men tre això s’es de ve nia

en el con text brità nic, cal es pe rar a la

dèca da dels vint i tren ta del se gle XX per -

què s’i ni ciï al con ti nent eu ro peu l’e di fi -

ca ció del que es pot en ten dre com a

 ‘segona ge ne ra ció’ d’es ta dis, princi -

palment pen sats per al fut bol (Inglis,

1990). A Espan ya, des ta ca ven per

aque lla èpo ca els es ta dis de San Ma més

a Bil bao (1913) o el de Men di zo rro za a

Vi to ria (1924), amb un afo ra ment de

gai re bé 20.000 es pec ta dors (LFNP,

2000). 

Pas sa da la II Gue rra Mun dial i amb el de -

sen vo lu pa ment de l’Estat del Be nes tar a

nom bro sos paï sos eu ro peus, molts d’ells,

a ex cep ció de la Gran Bre tan ya, que man -

te nia els seus pri mers es ta dis, al guns amb 

una gran ca pa ci tat,7 es van em bar car en

l’e di fi ca ció de la ‘ter ce ra ge ne ra ció d’es ta -

dis’. Esta dis que van des ta car per in cre -

men tar la ca pa ci tat, el con fort i la se gu re -

tat per aco mo dar l’e le vat nom bre d’es pec -

ta dors que ana va re gu lar ment als re cin tes

es por tius (ve geu Tau la 1, pàg. 49, so bre

l’as sistència d’es pec ta dors als es ta dis an.
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4 Nor ma ti va pròpia de l’e di fi ca ció i cons truc ció, de fen sa con tra el foc, pre ven ció de la violè ncia, etc. 

5 Molts dels ele ments que es co men ten al text es po den apre ciar al Mu seu Na cio nal del Fut bol de la ciu tat an gle sa de Pres ton. 

6 Els clubs de fut bol han es tat un im por tant pi lar so bre el qual ha gi rat el de sen vo lu pa ment dels es ta dis es por tius mo derns al con ti nent eu ro peu; aquest as pec te ha es tat trac tat

àmplia ment per Inglis (1989, 1990) i re cent ment per Spam pia nat to (2004). 

7 La ciu tat de Glas gow te nia, ja en 1908, els tres es ta dis amb més afo ra ment del món (Ibrox Park, Hamp den Park i Cel tic Park). En con cret, Hamp den Park va con ser var du rant

al gu nes dèca des del se gle XX el rècord d’as sistència a un es ta di (en 1937 va as so lir un afo ra ment de 149.415 es pec ta dors, en oca sió d’un par tit de fut bol en tre Angla te rra i

Escòcia), fins que el 1950 es va cons truir l’es ta di de Ma ra ca ná, a Rio de Ja nei ro, per aco llir la Copa del Món, amb una ca pa ci tat de 220.000 es pec ta dors, gai re bé to tes en lo ca -

li tats de peu. Actual ment, aquest ti pus de lo ca li tats es tan prohi bi des als es ta dis es por tius. 



gle sos). Com sug ge rei xen Annett et al.

(2000), la ne ces si tat d’a co llir un ma jor

nom bre d’es pec ta dors va con tri buir a l’e -

di fi ca ció de mi llors es ta dis i això va con -

duir a fer que hi anes sin més es pec ta dors, 

amb re per cus sions econò mi ques als clubs 

de fut bol (per exem ple, el nou Ber na béu,

a Ma drid, cons truït el 1947, en la seva

ac tual ubi ca ció, sota la di rec ció fa cul ta ti -

va dels ar qui tec tes Mu ñoz Mo nas te rio i

Ale many, ja te nia una ca pa ci tat per a

75.343 es pec ta dors) (Beo tas, 2004;

Gon zá lez Tojo, 2004). Com es pot apre -

ciar a la Tau la 1, va ser pre ci sa ment al fi -

nal de la dèca da dels qua ran ta, quan es

pro dueix el ze nit en l’as sistència als es ta -

dis an gle sos. 

Amb unes cer tes si mi li tuds amb el cas

eu ro peu, als Estats Units es pro du ïa un

‘boom’ en l’e di fi ca ció d’es ta dis i pa ve -

llons amb gran ca pa ci tat (co ne guts com

a are nes i su per do mes) per aco llir els

par tits de les prin ci pals lli gues pro fes -

sio nals. Aquest fet no era de gut exclu -

sivament a raons es por ti ves i econò -

miques, sinó a l’im por tant pa per que

 juguen els es ta dis en l’es til de vida i cul -

tu ra nord-ame ri ca na, com res sal ten Wil -

cox i Andrews (2003). Tra di cio nal ment, 

els nord-ame ri cans han va lo rat els es ta -

dis com a es pais per ocu par el seu temps 

lliu re amb ac ti vi tats de lleu re (an te ce -

dent de l’ac tual iden ti fi ca ció dels es ta dis 

post mo derns com a ca te drals del con -

sum). De la ma tei xa ma ne ra, els seus

 líders han uti lit zat els es ta dis com a for -

ma de pro mo cio nar les se ves ciu tats.

Aspec te que serà co men tat pos te rior -

ment. 

La re llevà ncia del dis seny ar qui tect ònic i 

tec nolò gic que s’ha pro duït en torn del

món dels es ta dis ha evo lu cio nat al ho ra

que ho han fet els aven ços tec nolò gics

(l’ús de nous ma te rials –pla fons pre fa -

bri cats, ar qui tec tu ra tèxtil, ele ments

mòbils, etc.– i for mes ar qui tect òni ques

di fe rents), les de man des del mo del po li -

ti coe conò mic i les ma jors exigè ncies or -

ga nit za ti ves d’es de ve ni ments es por tius

re lle vants, es pe cial ment els Cam pio nats 

Eu ro peus i Mun dials de fut bol i els Jocs

Olím pics. Els es ta dis cons truïts per als

Jocs de Roma 1960, Tòquio 1964 i

 Munic 1972 han es tat re co ne guts, en

opi nió d’ar qui tec tes com John i Sheard,

com a exem ples d’ar qui tec tu ra es por ti -

va. La ce le bra ció de Cam pio nats d’Eu ro -

pa i del Món de fut bol ha reac ti vat igual -

ment l’e di fi ca ció de nous i avan çats

 estadis (en tre d’al tres, Ma ra ca ná de Rio

de Ja nei ro –1950–; l’Azte ca de Mèxic

–1970–, el Sta de de Fran ce a Pa -

rís –1998–, el Sap po ro Do me al Japó

–2002– o re cent ment l’Esta di Da Luz a

Lis boa o l’Esta di do Drag ão de Por to

–2003–) i tam bé ha ac ce le rat el pro cés

de mo der nit za ció de molts al tres es ta dis

(ve geu Spam pian nat to, 2004). 

Des del punt de vis ta po lí tic i simb òlic, els

es ta dis es por tius apor ten d’al tres ele -

ments in te res sants per a l’es tu di de la so -

cie tat. Així, els es ta dis no han es tat mai

llocs ideolò gi ca ment neu tres, tot con tra -

ve nint la pro cla ma da se pa ra ció en tre l’es -

port i la po lí ti ca (Gon zá lez Aja, 2002). En

oca sió de la ce le bra ció d’es de ve ni ments

es por tius d’u na cer ta re llevà ncia na cio nal

i in ter na cio nal, go ver nants de tot ti pus de

règims po lí tics han apro fi tat aquests

fòrums per a la di fu sió i con fron ta ció de

tota mena d’i deo lo gies. Un dels mo ments

hist òrics de ma ni pu la ció po lí ti ca més re -

cor dats es va es de ve nir, prèvia ment a la

ce le bra ció dels Jocs Olím pics de 1936,

rere l’a rri ba da al po der de Hitler. Des prés

de llargs de bats so bre la via bi li tat de l’es -

de ve ni ment, el ‘Deuts ches Sta dium’ de

Ber lín, amb ca pa ci tat per a 110.000 es -

pec ta dors, va ser uti lit zat per di fon dre els

ideals na zis al món (Gutt man, 2002;

Holt, 2002). 

Amb una cer ta ana lo gia amb el cas ale -

many, go verns de tot ti pus, fins i tot de -

mocr àtics, han uti lit zat els es ta dis per a la 

di fu sió dels seus ideals po li ti coe conò -

mics. En el cas d’Espan ya, el règim fran -

quis ta es va va ler de l’as sistència re gu lar

dels ciu ta dans als es ta dis per pre sen ciar

par tits de fut bol per a fins tan di ver sos

com la pro pa ga ció i exal ta ció de la iden ti -

tat na cio nal o com a me ca nis me de con -

trol so cial i po lí tic. Mal grat les di ferè ncies

po lí ti ques i so cials que hi ha via en tre

molts ciu ta dans, l’as sistència als es ta dis,

‘la seva per ti nen ça com a so cis a un club

es por tiu o la seva fi de li tat a un equip de

fut bol’, sub rat lla l’his to ria dor Vi lla laín

(1995, p. 36), va ser vir per cohe sio nar

els ciu ta dans es pan yols en aquell temps.

Un pro cés que en ca ra s’ob ser va a ho res

d’a ra. 

Els es ta dis d’al guns clubs de fut bol pro -

fes sio nal des ta quen per l’e nor me sim bo -

lis me que trans cen deix, fins i tot, l’àmbit

es por tiu. Així, a Espan ya les gra de ries

d’es ta dis com el Camp Nou (Bar ce lo na),

Anoe ta (Sant Se bas tià) o San Ma més (Bil -

bao), coin ci dei xen an tropò legs com Fei xa

(2003) o MacC lancy (2003), han es tat el

marc es pa cial uti lit zat per al guns grups

per ex pres sar exigè ncies de ti pus po lí tic.

Aquest ma teix pro cés de rei vin di ca ció po -

lí ti ca, afe git a al tres ele ments iden ti ta ris,

com ara la re li gió o la pro cedè ncia po lí ti -

ca, so cial i geogr àfi ca, con ti nua sent pre -

sent a les gra de ries dels dos prin ci pals

equips de fut bol de Glas gow (Ran gers i
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Vis ta Aèria del Camp Nou de Bar ce lo na
(Fon t: Foto de l’au tor).

Gra de ria d’un es ta di anglès mo dern.
(Font: Pos tal del Mu seu del Fut bol de Pres ton).



Cel tic)8 i Li ver pool (Li ver pool i Ever ton)

(Boy le, 1994; Wi lliams i Giu lia not ti,

1994). Enca ra que amb al tres con no ta -

cions, aques ta ma tei xa ri va li tat s’ob ser va 

als es ta dis de ciu tats com Se vi lla, Valè -

ncia, Bar ce lo na o Ma drid. Fins i tot, uns

al tres dos ele ments iden ti ta ris, com el

gène re i l’ètnia, no han fal tat en l’es tu di

dels es ta dis. Tots dos as pec tes han es tat

es tu diats als es ta dis de fut bol brità nics

mo derns; pa ra dig mes de l’a fir ma ció i

 defensa de la iden ti tat mas cu li na i na cio -

nal. Alguns es ta dis brità nics s’han ca rac -

te rit zat tam bé per ser llocs poc hos pi ta la -

ris amb es pec ta dors de raça ne gra i asià -

ti ca.

Cap on van els es ta dis
es por tius en el pe río de
post mo dern? 

Gran part del sim bo lis me as so ciat als es -

ta dis mo derns en ca ra per viu i és per cep -

ti ble en molts es ta dis con tem po ra nis.

Tan ma teix, la in fluèn cia i la ra pi de sa de

fets re lle vants, que s’han anat es de ve nint 

en l’àmbit urbà i glo bal en les úl ti mes

dèca des, han con tri buït a l’a pa ri ció d’u na 

‘no va (quar ta) ge ne ra ció d’es ta dis (i pa -

ve llons) post mo derns’ que ten deix a do -

nar res pos ta a les ame na ces i tam bé a les 

opor tu ni tats de l’ac tual pe río de hist òric.

A l’ho ra de ca rac te rit zar els es ta dis post -

mo derns, i ba sant-me en les re fle xions

d’au tors com Amen do la (2001) i Har vey

(1990) so bre els ele ments que de fi nei -

xen les ciu tats post mo der nes, po dem as -

sen ya lar que els es ta dis con tem po ra nis

s’han trans for mat en un dels nous es pais

de gla mour de l’o fer ta de ser veis de mol -

tes ciu tats oc ci den tals, dins la seva con fi -

gu ra ció ac tual com a ‘cen tres de con sum

i es bar jo’. En aquest pro cés, els es ta dis

es por tius s’e qui pa ren amb al tres edi fi cis, 

com ara ae ro ports, tea tres, ho tels, cen -

tres de con ven cions, cen tres co mer cials

o parcs temà tics. En aquest pa per i amb

l’ac tual ho mo ge neït za ció de pro jec tes

que les ciu tats ofe rei xen, els pro mo tors i

ges tors es por tius bus quen la ‘ar qui tec tu -

ra de fir ma’ com un va lor afe git i di fe ren -

cia dor dels seus es ta dis. És per això que

s’ha pro duït una im por tant atrac ció des

dels res pon sa bles po lí tics i es por tius cap

a grans fi gu res de l’ar qui tec tu ra, fins ara

no in te res sa des en el món de l’es port.

Actual ment, molts dels grans es ta dis i

pa ve llons que es cons truei xen por ten la

sig na tu ra d’ar qui tec tes i en gin yers tan re -

lle vants com, per exem ple, San tia go Ca -

la tra va (fi gu ra cru cial en el dis seny i rea -

lit za ció de la co ber ta de l’Esta di Olím pic

d’Ate nes 2004 i d’al tres pe ces arquitec -

tòniques d’a quest es de ve ni ment), Ri card 

Bo fill (en ca rre gat de la cons truc ció del

nou es ta di del Reial Sa ra gos sa), Nor man

Fos ter (res pon sa ble del dis seny i edi fi ca -

ció del nou es ta di de Wem bley), Do mi ni -

que Pe rrault (ac tual ment re dac ta el pro -

jec te ar qui tect ònic del Cen tre de Tennis

que for ma part de la can di da tu ra de Ma -

drid als Jocs del 2012), Ara ta Iso za ki

(au tor del Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na) 

o Jac ques Her zog (es ta di Olím pic de Pe -

quín 2008). 

Però no és úni ca ment el dis seny la cosa

im por tant en el pe río de ac tual, els ges tors

es por tius de ma nen als ar qui tec tes d’al tres 

as pec tes, com ara ga ran tir la se gu re tat i el 

con fort,9 l’a dap ta bi li tat a tota mena d’es -

pec ta cles de lleu re i es bar jo, i tam bé aug -

men tar la ren di bi li tat de tots els es pais

que es tro ben als es ta dis (Beo tas, 2004;

Doña, 2003; Gon zá lez Tojo, 2004; Vall -

ver dú, 2004). Com a exem ple d’a ques ta

nova ge ne ra ció d’es ta dis, ve gem la fra se

se güent del di rec tor d’Infraes truc tu res del

Reial Ma drid, re fe rint-se a la re cent re mo -

de la ció de l’es ta di San tia go Ber na béu: “El 
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8 A l’es ta di del Cel tic (Ibrox Park), els seus se gui dors, en la seva ma jo ria catò lics, amb as cendència ir lan de sa i per ex ten sió, de fen sors de l’au to no mia d’Irlan da res pec te de Gran

Bre tan ya, s’e nar bo ra la ban de ra ir lan de sa o pro li fe ren mis sat ges a fa vor del grup te rro ris ta IRA. D’al tra ban da, a l’es ta di del Ran gers els seus se gui dors ex hi bei xen tota mena de

pan car tes re mar cant la seva de fen sa de la Uni tat brità ni ca i de la re li gió pro tes tant. 

9 Dins l’ac tual com mo ció per la se gu re tat din tre dels es pais pú blics, des prés dels es de ve ni ments oco rre guts a ciu tats com Nova York i Ma drid, els es ta dis es por tius són un

dels es ce na ris es co llits per rea lit zar ac tes te rro ris tes. Una pro va d’això és el que va pas sar l’a bril del 2004 en oca sió del der bi en tre el Man ches ter Uni ted i el Li ver pool,

quan ciu ta dans d’o ri gen nord-africà i ira quià pla ne ja ven vo lar l’es ta di d’Old Traf ford du rant el der bi es men tat (El Mun do, 8 de maig de 2004). Aques ta preo cu pa ció ha

con duït a una ma jor ra cio na lit za ció dels es pais es por tius. Entre d’al tres con si de ra cions, di fe rents le gis la cions es por ti ves in ter na cio nals as sen ya len l’o bli ga to rie tat de do -

tar els es ta dis de seients per a tots els es pec ta dors. Aques ta me su ra ha con duït a la re duc ció de la ca pa ci tat tra di cio nal (l’es ta di Ber na béu ha pas sat de 112.000 es pec ta -

dors en 1996 a 77.500 es pec ta dors as se guts amb lo ca li tats nu me ra des el 1998) i com a con se qüèn cia, els ges tors es veuen obli gats a adop tar me su res per aug men tar

els in gres sos. 

Esta di Olím pic d’Ate nes (Agost 2004).
(Font: Foto de l’au tor).

Esta di Olím pic d’Ate nes (Agost 2004).
(Font: Foto de l’au tor).

Vis ta Aèria de l’Ane lla Olím pi ca de Bar ce lo na.
(Font: Foto de l’au tor).



Reial Ma drid va afron tar el rep te de con -

ver tir el seu es ta di en una uni tat de ne go ci 

mul ti dis ci pli na ri” (Gon zá lez Tojo, 2004,

p. 91). A ni vell ge ne ral, el Reial Ma drid es 

de fi neix com una ‘en ti tat de di ca da a l’or -

ga nit za ció i ges tió d’ac ti vi tats es por ti ves i

es pec ta cles’ (Uriel, 2003). Aques ta fi lo -

so fia s’a cos ta més al mo del ar qui tect ònic i 

de ges tió nord-ame ricà, i s’a llun ya d’al -

guns dels prin ci pis ar qui tect ònics i fun cio -

nals que ha vien pre val gut als es ta dis mo -

derns. 

La im portància de l’es ta di es por tiu en el

pe río de ac tual s’ob ser va quan ti ta ti va -

ment des prés de l’aug ment en la cons -

truc ció i mo der nit za ció de nom bro sos

es ta dis a ciu tats oc ci den tals, des de la

dèca da dels no ran ta del se gle XX (Noll i

Zim ba list, 1997, 2000; Pa ra mio, 2001). 

En aque lla dèca da, es van cons truir més

de vint-i-sis nous es ta dis a ciu tats com

Chica go, San Fran cis co o Wa shing ton.

Xi fra que s’ha dis pa rat en l’úl ti ma dèca -

da amb l’a ca ba ment de tren ta-tres nous

pa ve llons i es ta dis, com as sen ya la

Shank (2002).10 Sen se sor tir del país

es men tat, i mal grat els im por tants re -

talls pres su pos ta ris de les apor ta cions

di nerà ries per part del go vern fe de ral als

ajun ta ments, du rant els man dats de

Rea gan i Bush, Noll i Zim ba list as sen ya -

len que, en tre l’any 1997 i el 2006, d’al -

tres ciu tats des ti na ran més de set bi lions 

de dòlars a l’e di fi ca ció de nous es ta dis i

are nes ca pa ces d’a co llir equips pro fes -

sio nals. Als Estats Units, un es ta di co -

men ça a con si de rar-se des fa sat pas sats

deu anys d’ús i ex plo ta ció i és a par tir

d’a quest mo ment quan els pro pie ta ris

de les fran quí cies exi gei xen als lí ders lo -

cals la mo der nit za ció de l’es ta di o la

cons truc ció d’un de nou, per tal de ge ne -

rar més re cur sos econò mics. Si no es

com plei xen aques tes exigè ncies, els

pro pie ta ris ame na cen de tras lla dar-se a

al tres ciu tats que sí que es tan dis po sa -

des a sa tis fer els seus de sigs. Da vant

d’a ques ta al ter na ti va i per tal d’e vi tar la

pèrdua de la fran quí cia, els pro pie ta ris

dels clubs, jun ta ment amb els po lí tics

de les ciu tats on se si tuen, es tan

 buscant con tí nua ment no ves vies de fi -

nan ça ment i ex plo ta ció co mer cial dels

es ta dis, que abas ten des del pa tro ci ni

d’es ta dis per part de mul ti na cio nals,

pas sant per la cons truc ció i pos te rior

ven da d’un ma jor nom bre de seients i de

llot ges de luxe (Wil cox i Andrews,

2003).11 En aquest pro cés, l’es ta di ad -

qui reix una gran im portància com a mo -

ne da de can vi en tre els po lí tics i els pro -

pie ta ris de les fran quí cies. 

Al con ti nent eu ro peu, des ta ca ria els ca -

sos de Gran Bre tan ya, d’Espan ya i de

Por tu gal, pel que fa a l’e di fi ca ció d’es ta -

dis de nova plan ta i a la mo der nit za ció

d’al tres de més an tics. Esta dis que bus -

quen d’ho mo lo gar-se amb al guns dels

trets tra di cio nal ment as so ciats als es ta -

dis i are nes nord-ame ri cans. Des prés de 

les re co ma na cions sor gi des de l’in for me

Tay lor el 1990, rere la tragè dia de l’es -

ta di d’Hill sbo rough, les au to ri tats brità -

ni ques van co men çar a pres sio nar els

clubs pro fes sio nals de fut bol an gle sos i

es co ce sos per què mi llo res sin les con di -

cions de se gu re tat i tam bé per què trans -

for mes sin to tes les gra de ries en seients

dels seus ca ducs es ta dis, pro vi nents

molts d’ells de prin ci pis del se gle XX

(Duke, 1994; Chur man, 1995). L’o bli -

ga ció de dis po sar de seients a tots els

es ta dis es con si de ra va com a fac tor clau

per in cre men tar la se gu re tat i el con trol

del pú blic. Dels 92 clubs de fut bol exis -

tents, qua ran ta-cinc han mi llo rat les

con di cions dels seus es ta dis, men tre la

res ta han op tat per tras lla dar-se a nous

es ta dis per sa tis fer les exigè ncies le gis -

la ti ves. Aquest pro cés de mo der nit za ció

i d’a dap ta ció a les exigè ncies ac tuals

dels es ta dis brità nics –no exempt de

grans re sistències per part dels clubs i

dels afi cio nats tra di cio nals– s’ha vist ac -

ce le rat per la pre sen ta ció, frus tra da,

des prés de ser-li ator ga da a Ale man ya,

de la can di da tu ra d’Angla te rra a aco llir

el Cam pio nat del Món de Fut bol del

2006 (World Cup 2006 Cam paign,

1997). 

En el con text es pan yol, la pri me ra gran

mo der nit za ció dels prin ci pals es ta dis de

fut bol va te nir lloc amb mo tiu del Mun dial

de Fut bol de 1982. Pos te rior ment, amb la 

trans for ma ció de molts clubs pro fes sio -

nals en So cie tats Anòni mes Espor ti ves,

s’han anat cons truint nous es ta dis, com

ara Anoe ta a San Se bas tià (1993), Los

Pa ja ri tos a Sòria (1994) o el nou Car los

Tar tie re, a Ovie do (1999-2000). Esde ve -

ni ments es por tius com la pre sen ta ció de

la can di da tu ra olím pi ca de Se vi lla als Jocs 

Olím pics del 2004 (amb l’a no me nat

‘Olím pic’ el 1999), la Uni ver sía da de Pal -

ma de Ma llor ca de 1999 (es ta di de Son

Moix) o re cent ment els Jocs del Mediter -
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Esta di Erics son, Char lot te, Ca ro li na del Nord,
Estats Units (Font: Fo to gra fia es can ne ja da del

lli bre  Espa cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver sió

ori gi nal Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra -

nin fo, pàgs. 10-11.)

10 Aquest ‘boom cons truc tiu’ en el con text ame ricà es pot en ten dre en re la ció amb el pa per cen tral que ju guen els pro pie ta ris de les fran quí cies d’e quips de les qua tre lli gues pro -

fes sio nals, a l’ho ra de pres sio nar els lí ders po lí tics de les ciu tats on se si tuen, per tal d’a con se guir mi llors con di cions econò mi ques (Ammon i Stot lar, 2003; Baa de i Dye, 1988;

Baa de, 1996; Baim, 1992; Noll i Zim ba list, 1997, 2000; Shank, 2002; Wil cox i Andrews, 2003). 
11 Wil cox i Andrews (2003, p. 9) es re fe rei xen als grans de sem bor sa ments que ha ha gut de rea lit zar la ciu tat de Wa shing ton per man te nir les fran quí cies dels seus tres equips pro -

fes sio nals. En el cas de l’es ta di co bert Kent Coo ke (ano me nat pos te rior ment Esta di Fed Ex) i que acull els Wa shing ton Reds kins, va ser cons truït en 1997 amb un afo ra ment de

més de 80.000 es pec ta dors, i in clou 208 llot ges de luxe i 15.000 seients per so na lit zats (club seats). Això és no més un pe tit exem ple de la ca pa ci tat d’ex plo ta ció co mer cial

dels es ta dis nord-ame ri cans. 



rani 2005 a Alme ria, han con tri buït a la

cons truc ció de nous es ta dis (Pa ra mio i

Ro drí guez Díaz, 2003). A això cal afe -

gir-hi les re cents trans for ma cions em pre -

ses al Camp Nou (Bar ce lo na), Ber na béu

(Ma drid) o el Ruiz de Lo pe ra (Se vi lla), per

adap tar-los a les exigè ncies ac tuals

(LNFP, 2000). En el cas por tu guès, la ce -

le bra ció de l’Eu ro co pa (2004) ha ac ce le -

rat la cons truc ció de set es ta dis i la mo -

der nit za ció d’uns al tres tres. 

Des del punt de vis ta ar qui tect ònic i de

ges tió, la tendència ac tual pas sa per

cons truir els nous es ta dis no so la ment

per a un ús es por tiu mo no temà tic, sinó

que es con ce ben per aco llir tota mena d’u -

sos i ser veis de lleu re i es bar jo, se guint el

mo del nord-ame ricà (Ammon i Stot lar,

2003; John i Sheard, 2001; Gon zá lez

Tojo, 2004; Vall ver dú, 2004). Tan ma -

teix, en ca ra que els es ta dis eu ro peus han

mi llo rat de ma ne ra sub stan cial en as pec -

tes com ara la se gu re tat, el con fort o la

fun cio na li tat, en ca ra una part im por tant

està lluny dels ser veis i pro duc tes que s’o -

fe rei xen als nord-ame ri cans. Aquest as -

pec te ens per met d’in tro duir l’e pí graf se -

güent.

Són els es ta dis
es por tius post mo derns
les no ves ca te drals
‘lai ques’ de consum? 

Per res pon dre aques ta pre gun ta, és in te -

res sant re vi sar les apor ta cions d’au tors

com Rit zer, Amen do la, Bryman, Har vey

o Doña. Tots ells coin ci dei xen, d’al gu na

ma ne ra, a l’ho ra d’as sen ya lar que les

trans for ma cions que han ex pe ri men tat

els es ta dis mo derns res po nen a la ne -

ces si tat de do nar res pos ta als prin ci pis

de l’ac tual mo del po li ti coe conò mic neo -

li be ral que im pe ra en l’e co no mia glo bal i 

per ex ten sió, en el món de l’es port.

Aques tes trans for ma cions del mo del po -

li ti coe conò mic ac tual in ci dei xen tam bé

en la iden ti tat tra di cio nal de mol tes ciu -

tats oc ci den tals (Gib son, 2003; Pa ra -

mio, 2001). 

En aques ta anà li si, són in te res sants les

apor ta cions d’au tors d’àrees di ver ses.

So ciò legs com Rit zer (2002) i Bryman

(2002) han ana lit zat les ca rac te rís ti -

ques de llocs com ara parcs temà tics o

ca de nes de res tau rants de men jar ràpid 

per com pro var si real ment la ges tió d’a -

quests i d’al tres edi fi cis, com ara els es -

ta dis post mo derns, se guei xen molts

dels prin ci pis ra cio na lis tes que han im -

preg nat l’èxit em pre sa rial de ca de nes

com Mac Do nalds o Dis ney. Sal vant al -

gu nes di ferè ncies, s’a pre cia que molts

dels es ta dis con tem po ra nis, prin ci pal -

ment en el con text nord- ame ricà i gra -

dual ment en el con text eu ro peu, han

anat in cor po rant ele ments i prin ci pis

ra cio na lis tes des crits per tots dos au -

tors. En con cret, prin ci pis ra cio na lis tes

pels quals es re geix la ges tió dels parcs

temà tics i les ca de nes de res tau rants de 

men jar ràpid (per exem ple, la re cer ca

d’u na ma jor eficà cia, la te ma tit za ció

dels ser veis i pro duc tes de tot ti pus i,

so bre tot, l’aug ment de l’ex plo ta ció co -

mer cial de tots els es pais) són cada ve -

ga da més evi dents als es ta dis post mo -

derns.12

Se guint amb l’anà li si, Doña res sal ta

que els es ta dis ac tuals com par tei xen

amb els cen tres de lleu re i co mer cials la 

for ma de con su mir i d’em prar el (escàs) 

temps lliu re; al ho ra que són llocs que,

mal grat el crei xent in di vi dua lis me que

ca rac te rit za els cen tres ur bans con tem -

po ra nis, reu nei xen un nom bre més gran 

de per so nes. Esta dis, so bre tot aquells

de gran ca pa ci tat com Wem bley, Ber -

na béu o Camp Nou, s’han con ver tit en

es pais pú blics ‘pro te gits’, in dis pen sa -

bles per crear una sen sa ció de co mu ni -

tat, per ti nen ça i d’in te rac ció so cial.

Men tre això pas sa, els es ta dis ac tuals

ofe rei xen ser veis i pro duc tes sem blants

als dels cen tres de lleu re, atès que con -

cen tren en els seus lí mits mol tes de les

ac ti vi tats de lleu re de mas ses d’a vui dia 

(gim na sos, ci ne mes, su per mer cat, bo -

ti gues de pro duc tes es por tius i de tot ti -

pus, mu seus de fut bol...), ser veis de

res tau ra ció (res tau rants temà tics, ca -

de nes de men jar ràpid...), zo nes de ne -

go ci (zo nes de reu nió, llot ges per a em -

pre ses i par ti cu lars) i fins i tot ser veis

d’a llot ja ment (ho tels, apar ta ments...).

Doña (2003, p. 76) co men ta que una

mi llor ex plo ta ció co mer cial dels es pais

d’un es ta di po dria re pre sen tar, en in -

gres sos, al vol tant del 10 % del pres su -

post mitjà d’un club de fut bol de pri me -

ra di vi sió. Ser veis i pro duc tes que es

res sal ten en cam pan yes de màrque ting

d’es ta dis i pa ve llons, com el Glo be Are -

na d’Esto colm (ve geu www.glo bea re -

nas.se) on s’o fe rei xen tota mena d’op -

cions per men jar, beu re, dor mir i es tar
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Vis ta Aèria de l’es ta di ma llor quí de Son Moix
(Font: Fo to  de l’au tor).

Esta di Coors Field, Co lo ra do, Estats Units.
(Font: Fo to gra fia es can ne ja da del lli bre Espa -

cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver sió ori gi nal

Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra nin fo,

pàg. 175.)

12 Rit zer iden ti fi ca les ‘ca te drals del con sum’ com uns es pais on no so la ment es po den con su mir co ses, sinó que són llocs que es tan dis sen yats i es truc tu rats per di ri gir el con sum i 

fins i tot, a ve ga des, per coac cio nar-te a aug men tar-lo. 



en tre tin gut o el Pa lau Sant Jor di de Bar -

ce lo na, on el mis sat ge in ci deix en la fle -

xi bi li tat del re cin te ‘on tot és pos si ble’

(Vall ver dú, 2004). Al ma teix temps,

l’ac cent en la fle xi bi li tat d’ús s’ac cen -

tua amb la in cor po ra ció d’a ven ços tec -

nolò gics com ara co ber tes i seients

retràctils, te rrenys de joc mòbils i des -

mun ta bles, pan ta lles ge gants de ví -

deo, etc. (Un exem ple d’a quests aven -

ços és el re cent ment cons truït Are na

ausfSchal ke). (Ve geu http://www.are -

na-aufs chal ke.de /) 

En aug men tar la fle xi bi li tat d’ús dels es ta -

dis post mo derns, aquests es de ve nen cen -

tres de ne go ci mul ti dis ci pli na ri, però sen -

se per dre de vis ta el pro duc te es por tiu.

Ve gem com a mos tra, el cas del Pa lau

Sant Jor di, de Bar ce lo na; en el seu in for -

me de ges tió so bre els ca tor ze anys d’ex -

plo ta ció del pa ve lló es res sal ta que s’hi

han ce le brat 4.104 ac ti vi tats en el pe río -

de es men tat. Allò que és sor pre nent és

que so la ment el 28 % dels ac tes van te nir

un sen tit es por tiu; la res ta es com ple ta va

amb ac tes di ver sos (39,7 %), mu si cals

(26,8 %) i fa mi liars (5,6 %) (Vall ver dú,

2004). Aques tes da des ens ser vei xen per

qües tio nar la ‘mo no te ma tit za ció’ dels es -

ta dis mo derns, prin ci pal ment con ce buts

per al futbol. 

En aques ta gra dual i no sem pre fàcil

tran si ció fun cio nal dels es ta dis, els es ta -

dis de fut bol –so bre tot els que per tan yen 

als prin ci pals clubs pro fes sio nals– s’hi

han in cor po rat de fa poc. En ex pli car la

re cent re mo de la ció de l’Esta di Ber na -

béu, el res pon sa ble d’in fraes truc tu res

del club, Ju lio Gon zá lez Tojo deia que el

Reial Ma drid va afron tar el rep te de con -

ver tir el seu es ta di “d’un es ta di de diu -

men ges” a “un cen tre d’u ti li tat con tí -

nua” (Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91).

Igual que en els cen tres es men tats an te -

rior ment, els seus ges tors han in cor po -

rat molts dels ser veis de què hem par lat. 

Amb aques ta trans for ma ció, els tra di -

cio nals ‘so cis’ i afi cio nats, pro pis dels

es ta dis mo derns, pas sen a ser sub sti -

tuïts en la seva va lo ra ció, en els es ta -

dis post mo derns, com a ‘ac cio nis tes’ i

clients. Un as pec te que ge ne ra ten sions

en tre els afi cio nats tra di cio nals, per què

con si de ren que des via la seva afi lia ció i

iden ti fi ca ció amb els clubs. 

Enca ra que du rant bona part del pe río de

mo dern, les cam pan yes de màrque ting

s’a dre ça ven a te nir cura de les ne ces si -

tats dels es pec ta dors que ana ven a l’es -

ta di, però sen se con si de rar els es pec ta -

dors vir tuals, en una eco no mia cada

 vegada més glo ba lit za da, els clubs pro -

fes sio nals con si de ren es sen cial es ta blir

alian ces es tratè gi ques amb im por tants

grups mul timè dia (per exem ple, BSkyB,

Ca nal Plus, ESPN...) o de te le co mu ni ca -

cions (Sie mens) per aug men tar la seva

quo ta de mer cat i, per ex ten sió, el seu

comp te de re sul tats. Aquests acords es -

tan te nint im por tants re per cus sions so -

bre la pròpia essència del joc (per exem -

ple, a Angla te rra, BSky B im po sa els

dies i les ho res dels par tits se gons el seu

in terès co mer cial), l’as sistència dels es -

pec ta dors als es ta dis, per me ten de cap -

tar nous clients ‘vir tuals’ en un àmbit

d’in fluèn cia glo bal i al ho ra ge ne rar més

in gres sos per als ges tors. En aquest sen -

tit, el de sen vo lu pa ment de les te le co mu -

ni ca cions (te le vi sió per satèl·lit amb ca -

nals temà tics d’es port, de sis te mes de

te le vi sió de pa ga ment –per satèl·lit i ca -

ble–) obre no ves lí nies de ne go ci.13 Això

té re per cus sió en els es ta dis on s’in cor -

po ren un nom bre més gran d’a fi cio nats

‘vir tuals’, però amb un baix ni vell d’a -

trac ció to po fí li ca cap a aques tes ins -

tal·la cions, si els com pa rem amb els afi -

cio nats tra di cio nals. Des prés de l’a cord

del Man ches ter Uni ted amb Vo da fo ne i

la ca de na BSky, nom bro sos afi cio nats

vir tuals (prin ci pal ment del con ti nent

asià tic) po den se guir els par tits i els

seus ju ga dors me dià tics, sen se que fí si -

ca ment as sis tei xin a l’es ta di d’Old Traf -

ford (xi fra que se si tua en el 98 % de la

seva mas sa ac tual d’a fi cio nats). Aquest

ma teix fe no men és ex ten si ble a al tres

equips pro fes sio nals eu ro peus, com el

Reial Ma drid o el Barce lona.

Si amb la glo ba lit za ció, l’as sistència

‘vir tual’ d’es pec ta dors creix, es pro dueix 

un es tan ca ment i en al guns ca sos, una

da va lla da, de l’as sistència ‘fí si ca’ dels

es pec ta dors tra di cio nals. Com a exem -

ple d’a ques ta tendència, és in te res sant

l’es tu di lon gi tu di nal rea lit zat per Ro llin i

Ro llin (2000) so bre l’as sistència d’es -

pec ta dors als es ta dis an gle sos des del

pe río de de post gue rra fins a l’ac tua li tat,

amb el de sen vo lu pa ment de l’es pec ta -

cu lar Pre mier Lea gue an gle sa el 1992

(ve geu Tau la 1). Mal grat l’es pec ta cu la -

ri tat del joc, la qua li tat dels ju ga dors i de 

la imat ge de la com pe ti ció, l’as sistència

als es ta dis brità nics no aug men ta en

con cor dan ça amb les ex pec ta ti ves ge ne -

ra des. Aquest fet, ex ten si ble a al tres paï -

sos eu ro peus14 es jus ti fi ca per l’e -

xistència de més op cions de lleu re, pels

fenò mens de violè ncia as so ciats a es -

ports com el fut bol, que dis sua dei xen

col·lec tius com fa mí lies o d’al tres grups, 

l’in cre ment del preu de les en tra des, etc.
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Pu bli ci tat de l’Esta di Don Va lley Sta dium de
Shef field. (Font: Fu llet Pu bli ci ta ri del ma teix

Esta di).

13 D’al tra ban da, ca de nes com ISL, Kirch o ITV di gi tal s’han vist in fluï des ne ga ti va ment per l’aug ment del pa ga ment dels drets te le vi sius. 
14 Se gons da des d’o pi nió so bre els clubs de fut bol, ela bo ra des per la Fun da ció d’Estu dis So ciolò gics (2004), un 87 % dels afi cio nats veuen par tits de fut bol di ver ses ve ga des al

mes, men tre que so la ment un 21 % acos tu ma a anar di ver ses ve ga des a l’es ta di i gai re bé la mei tat de la po bla ció (41 %) re co neix que no hi va mai. Al ma teix temps, es cons ta -

ta un can vi de tendència en la mena d’es pec ta dors; ara hi van més do nes, a tra vés de pen yes ex clu si va ment fe me ni nes. Aques ta dada és si mi lar en el con text anglès, on el 12 % 

dels es pec ta dors ac tuals són do nes. 



Con clu sions
Cada so cie tat pro dueix un es pai (es ta di

es por tiu) que res pon a les ca rac te rís ti ques 

pròpies del pe río de hist òric. Amb la tran -

si ció cap a un mo del po li ti coe conò mic

neo li be ral, l’es ta di post mo dern re flec teix

mol tes de les pos si bi li tats i lí mits que ens

ofe reix la glo ba lit za ció. A aquest pro cés

no hi són alie nes les ciu tats oc ci den tals

–on se si tuen els es ta dis– i l’es port. Da -

vant d’a ques ta in te rre la ció en tre fac tors

glo bals i lo cals, la nova ge ne ra ció d’es ta -

dis ha ad qui rit no ves iden ti tats que trans -

cen dei xen l’àmbit es por tiu com a cen tres

de lleu re i es bar jo, ca te drals del con sum,

ele ments d’atracció turística o noves

icones de les estratègies de màrqueting de 

les ciutats.

Enca ra que els es ta dis mo derns ja in cor -

po ra ven una pro gres si va re gu la ció i ra cio -

na lit za ció, al guns dels prin ci pis ra cio na -

lis tes que Bryman i Rit zer re mar quen com 

a ele ments claus de l’èxit de ges tió de ca -

de nes com Dis ney o Mac Do nalds són

cada ve ga da més evi dents en el dis seny i

ges tió dels es ta dis post mo derns. En

aquest sen tit, i amb la co mer cia lit za ció de 

l’es port con tem po ra ni, l’es ta di post mo -

dern pas sa a ser un ‘nou pro duc te’ d’ex -

plo ta ció co mer cial. Els pro pie ta ris dels es -

ta dis sa ben que els in gres sos no pro ve nen 

ex clu si va ment de la ven da d’en tra des o

dels drets te le vi sius, com pas sa va fins a la 

dèca da dels vui tan ta i no ran ta, sinó que

una part cada ve ga da més im por tant pro -

vé de la co mer cia lit za ció dels es pais de di -

cats a la res tau ra ció, la ven da de pro duc -

tes i sím bols pro pis dels clubs pro fes sio -

nals; unes àrees que fins ara han es tat,

ben cert, poc co mer cia lit za des. Això ha

anat can viant ràpi da ment i a ho res d’a ra

l’es ta di ha ad qui rit un nou va lor co mer -

cial, a ve ga des as so ciat al va lor de mar ca

d’un club es por tiu. Mal grat tot, so la ment

un nom bre li mi tat de clubs pro fes sio nals,

com el Reial Ma drid o el Man ches ter Uni -

ted,15 acon se gueix més be ne fi cis per l’ex -

plo ta ció de tots els ele ments as so ciats a

les se ves mar ques que no pas per l’as -

sistència dels afi cio nats als es ta dis. La

com ple xi tat de la seva ges tió com por ta,

d’al tra ban da, que pocs es ta dis si guin

real ment ren di bles. Sota aques ta pre rro -

ga ti va, la via bi li tat de qual se vol es ta di de -

pendrà de la qua li tat dels es de ve ni ments

de tot ti pus que s’hi ofe rei xin així com de

la qua li tat de l’ex pe rièn cia que per ce bi

l’es pec ta dor. 

Com a epí leg, mol tes de les trans for ma -

cions que s’han anat pro duint al vol tant

dels es ta dis post mo derns no són ben va lo -

ra des per tots els col·lec tius. Entre els que 

més re sistències ofe rei xen des ta quen els

fans tra di cio nals, que qües tio nen la

pèrdua de molts dels va lors tra di cio nals

as so ciats als es ta dis mo derns. Crí ti ques

que són ex ten si bles al món acadè mic que

res sal ten el carà cter mer can ti lis ta dels es -

ta dis des prés de la seva trans for ma ció en

un nou pro duc te co mer cial i d’es bar jo

(Coa kley, 2001; Bale, 1993). Aspec tes,

tots ells, que ne ces si ten ser investigats

amb més profunditat en el futur.
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ANY PRI ME RA

DI VI SIÓ

SE GONA

DI VI SIÓ

TER CE RA

DI VI SIÓN

QUAR TA

DI VI SIÓN

ASSIS TÈN CIA

TO TAL

1946 15  11  5,6 3,8 35,6

1948 17,9 11,3 6,9 5  41, 2

1955 14,1  9  5,6 4,2 33,1

1965 12,4  6,9 4,7 3  27,2

1967 15,2  7,4 4  3,3 30,1

1970 13,9  7  4,3 2,7 28,1

1974 12,6  6,9 4  1,9 25,6

1981 10,4  4,7 2,8 1,9 20  

1982  9,2  4,9 2,9 1,5 18,7

1985  9   3,5 2,4 1,4 16,5

1987  8   5,3 2,7 1,7 17,9

1988  7,8  5,8 3  1,7 18,5

1990  8,6  6,2 2,8 1,7 19,5

1991  9,9   5,8 2,9 1,6 20,4

Crea ció de la Pre mier Lea gue Angle sa en 1992 

1992 9,7  5,8 3,4 1,5 20,6

1994 11,2  6  3  1,5 21,8

1996 10,8  6,9 3,1 1,8 22,7

1998 11,6  7,5 4,1 2,1 25,4

2000 12,4  7,9 3,4 2,1 26  

n TAULA 1.
Da des de l’Assistència d’Espec ta dors als Esta dis Angle sos de les qua tre ca te go ries tot al llarg del pe -
río de mo dern (se lec cio nant al guns anys re lle vants) i des de la cons ti tu ció de la Pre mier Lea gue el
1992 (en mi lions d’es pec ta dors) (Font: Ro llin i Ro llin, 2000).

.

15 El Man ches ter Uni ted ha es tat pio ner en la uti lit za ció d’es tratè gies de màrque ting agres si ves, que abas ten des de la co mer cia lit za ció dels seus pro duc tes a tra vés de bo ti gues

fran quí cies, el llan ça ment de llot ges VIP en 1968 o l’a pro fi ta ment de les no ves tec no lo gies per acon se guir nous in gres sos atí pics.
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La con tri bu ció del tu ris me i l’esport
al de sen vo lu pa ment sos te ni ble
§ GA BRIEL MA CA YA

Biò leg i ex rec tor de la Uni ver si tat de Cos ta Rica.
Cos ta Rica

Re su m
En aquest tre ball es dis cu teix la de fi ni ció

de de sen vo lu pa ment sos te ni ble i les se ves 

li mi ta cions, i tot se guit s’hi apor ten da des

bàsi ques com pa ra ti ves del de sen vo lu pa -

ment de Cos ta Rica des de la pers pec ti va

del de sen vo lu pa ment humà. S’analitza la

im portància del de sen vo lu pa ment tu rís tic

en aquest país, la seva in ser ció din tre

d’una es tratè gia de de sen vo lu pa ment sos -

te ni ble i el pa per que l’esport d’aventura

hi po dria ju gar. 

Intro duc ció 
En aquest text, des prés d’algunes con si -

de ra cions ini cials so bre Cos ta Rica, el de -

sen vo lu pa ment sos te ni ble i l’activitat tu -

rís ti ca, a l’últim apar tat s’introdueix el

tema de l’esport. No es tic lli gat al món de

l’esport, i al gu nes de les idees que pre sen -

ta ré es tro ben més aviat re la cio na des amb 

el meu tre ball com a ges tor uni ver si ta ri i

com a in ves ti ga dor en el camp de la di ver -

si tat genè ti ca i el seu im pac te en el de sen -

vo lu pa ment sos te ni ble. En aquest tema,

faré al guns co men ta ris so bre l’esforç de

con ser va ció i el seu sen tit da vant del de -

sen vo lu pa ment tu rís tic. Pos te rior ment co -

men ta ré el pa per de l’esport, en el sen tit

am pli, no el de com pe ti ció, en aquest de -

sen vo lu pa ment, i de qui na for ma la seva

in te gra ció en l’esforç de con ser va ció po -

dria ser l’única ga ran tia d’un de sen vo lu -

pa ment na cio nal i re gio nal sos te ni ble. 

El de sen vo lu pa ment
sos te ni ble 

La de fi ni ció clàssi ca de de sen vo lu pa ment

sos te ni ble és la d’un de sen vo lu pa ment que 

sa tis fa ci les ne ces si tats del pre sent sen se

com pro me tre la ca pa ci tat de les ge ne ra -

cions fu tu res per sa tis fer les se ves pròpies

ne ces si tats. Això im pli ca que pu guem te nir 

una idea cla ra de qui nes se ran les ne ces si -

tats de les ge ne ra cions fu tu res, cosa que

ara com ara, es tic molt se gur que no po -

dem pre ci sar. En aques tes cir cumstàncies, 

no po dríem com pro me tre res, atès que no

co nei xem les nos tres ne ces si tats fu tu res, ni 

crec que, en les cir cumstàncies ac tuals, les 

pu guem pre veu re. 

En un ar ti cle so bre sos te ni bi li tat i edu ca -

ció su pe rior, Wals i Jic kling (2002) co -

men ten so bre la “neo llen gua” i el “pen sa -

ment do ble” (“news peak” i “dou blet hink”

al text ori gi nal) de Geor ge Orwell, a la

seva no vel·la “1984". Crec que aques ta

”pre dic ció" d’Orwell és la que mi llor s’ha

com plert. La “neo llen gua” feia que els ha -

bi tants d’Oceania ac cep tes sin con cep tes

que en el seu sig ni fi cat eren com ple ta -

ment opo sats. Això bus ca va, d’alguna for -

ma, alie nar els ha bi tants. A la fa ça na del

Mi nis te ri de la Ve ri tat (el Mi ni ver en neo -

llen gua) “... po dien lle gir-se, ad he ri des

so bre la seva blan ca fa ça na en lle tres de

for ma ele gant, les tres con sig nes del Par -

tit: La gue rra és la pau, La lli ber tat és

l’esclavitud, La ig norà ncia és la for ça”.

(Orwell, 1952 pàg. 10). 

Sem bla ria que en el món ac tual po dem uti -

lit zar ter mes o con cep tes, que tots com par -

tim i creiem en ten dre, però que en la seva

pròpia de fi ni ció por ten una con tra dic ció in -

he rent. Em temo que “de sen vo lu pa ment

sos te ni ble” si gui “neo llen gua” i “pen sa -

ment do ble”, com molts ter mes d’ús comú

en l’ac tua li tat. 

La Cos ta Rica
d’avui 

Aquest tre ball el faig des de la pers pec ti va 

del meu país, i vol dria co men çar pre sen -

tant-lo amb al gu nes da des. Si aques t ar ti -

cle trac ta de de sen vo lu pa ment sos te ni ble

i es ports, co men ça ré pre sen tant Cos ta

Rica des del seu ín dex de De sen vo lu pa -

ment Humà (IDH). 

Aquest ín dex, pro po sat pel Pro gra ma de

les Na cions Uni des per al De sen vo lu pa -

ment (PNUD) par teix de tres va ria bles:

l’es pe ran ça de vida en néi xer, que re flec -

teix, en prin ci pi, l’ac cés als ser veis de sa -

lut i a la in fraes truc tu ra sa nità ria; la taxa

d’al fa be tit za ció d’a dults i la taxa com bi na -

da de ma tri cu la ció, que re flec teix l’ac cés

a l’e du ca ció; i el Pro duc te Inte rior Brut

(PIB) per ca pi ta, com a re flex de la si tua -

ció econò mi ca en ge ne ral i de l’ac cés a la
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Abstract

In this pa per the de fi ni tion of sus tai na ble

de ve lop ment and its li mi ta tions is con si de red.

Com pa ra ti ve ba sic data of Cos ta Ri ca’s

de ve lop ment is analy zed from a pers pec ti ve of

Hu man sus tai na ble de ve lop ment. The

im por tan ce of tou rism de ve lop ment, its

in ser tion in a sus tai na ble de ve lop ment

stra tegy and the role that ad ven tu re sports

could play in this stra tegy are analy zed. 

Key words

Sport, Tou rism, Sus tai na ble de ve lop ment,

Cos ta Rica

Esport, Tu ris me, De sen vo lu pa ment sos te ni ble,
Cos ta Rica 

n Pa ra ules cla u

Ga briel Ma ca ya (Fon t: Au tor).



ri que sa. Po dem dis cu tir el va lor d’a quests

tres in di ca dors, però l’ín dex comp ta amb

ac cep ta ció i s’ha es tat uti lit zant du rant

molts anys. Re cor dem, però, que el

PNUD ens posa en guàr dia so bre l’ús ina -

de quat de l’ín dex per fer com pa ra cions

en tre paï sos, cosa que, de tota ma ne ra, és 

ine vi ta ble, i el ma teix PNUD, en clas si fi -

car els paï sos per IDH, els com pa ra (Qua -

dre 1).

Pel que fa a Cos ta Rica, és im por tant as -

sen ya lar que el des glos sa ment de l’IDH

ens dóna una pri me ra idea de les se ves

con tra dic cions in ter nes com a país. Pri -

mer, Cos ta Rica és l’ú nic país cen trea me -

ricà d’alt de sen vo lu pa ment humà i un

dels 9 paï sos de l’Amèri ca Lla ti na i el Ca -

rib dels 55 amb alt de sen vo lu pa ment

humà en el món (Bar ba dos, l’Argen ti na,

l’Uru guai, Xile, les Baha mes, Saint Kitts i

Ne vis, Tri ni tat i To ba go i Mèxic són els al -

tres). 

Cos ta Rica és un país de De sen vo lu pa -

ment Humà alt pels seus in di ca dors de sa -

lut i d’al fa be tit za ció d’a dults, però no pels

seus ín dexs de Taxa Com bi na da d’Esco la -

ri tat, on apa reix com un país de de sen vo -

lu pa ment humà mitjà; igual com pel que

fa al PIB per ca pi ta.

L’esforç
de con ser va ció 

Cos ta Rica és co ne gu da pel seu es forç de

con ser va ció de la bio di ver si tat. Aquest es -

forç pot ser me su rat de di ver ses for mes.

Pot ser la me su ra més tra di cio nal és pel

que fa a la im portància re la ti va i ab so lu ta

de l’àrea sota nor mes de pro tec ció. Un

25,6 % del te rri to ri cos ta-riqueny es tro ba 

sota al gu na ca te go ria de pro tec ció es ta tal. 

A això cal afe gir-hi un 1,1 % sota pro tec -

ció pri va da. 

Du rant molts anys, Cos ta Rica va te nir el

dub tós ho nor de ser al ho ra el país amb

més es forç de con ser va ció, però tam bé

un dels paï sos amb una ma jor taxa de

des fo res ta ció del món. El ba lanç amb

prou fei nes era po si tiu, però re cent ment,

la taxa de des fo res ta ció s’ha re duït

dràsti ca ment i la co ber tu ra bos co sa ha

aug men tat, i ha arri bat a ser d’un 38,5 % 

del te rri to ri na cio nal, en ca ra que aquest

aug ment si gui de gut, par cial ment, a la

suc ces sió na tu ral de te rrenys agrí co les

aban do nats. 

Hom ha trac tat de do nar va lor a aquest

es forç con ser va cio nis ta i du rant al gun

temps es va uti lit zar el que jo ara ano me -

no el mi rat ge del va lor del pa tri mo ni genè -

tic. La rea li tat ha es tat una al tra i el va lor

di rec te econò mic del tre ball de pro tec ció

ve per al tres vies, per exem ple de la ven da 

de bons de fi xa ció de diò xid de car bo ni,

en tre d’altres. 

En aquest sen tit, no hem d’o bli dar que

la bio di ver si tat tam bé té un va lor ètic i

est ètic i els es for ços de con ser va ció els

po sen en re lleu. Po dem dir que és

aquest va lor est ètic el que, par cial ment,

pot ser con si de rat com un dels res pon -

sa bles de l’èxit del de sen vo lu pa ment re -

cent de la in dús tria tu rís ti ca a Cos ta

Rica, si més no in di rec ta ment, com ho

veu rem més en da vant.
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PAÍS

ESPERANÇA

DE VIDA EN

NÈIXER

(EN ANYS, 2002)

TAXA

D’ALFABETIT-

ZACIÓ D’ADULTS

(%, 2002)

TAXA

COMBINADA DE

MATRICULACIÓ

(%, 2002)

PIB PER CAPITA

(PPA EN US$,

2002)

VALOR DE

L’ÍNDEX DE

DESENVOLU-

PAMENT HUMÀ

POSICIÓ

RESPECTE DE

L’IDH

Espa nya 79,2 97,7 92 21.460 0,922 20

Cos ta Rica 78,0 95,8 69 8.840 0,834 45

Pa na mà 74,6 92,3 73 6.170 0,791 61

El Sal va dor 70,6 79,7 66 4.890 0,720 103

Hon du res 68,8 80,0 62 2.600 0,672 115

Ni ca ra gua 69,4 76,7 65 2.470 0,667 118

Gua te ma la 65,7 69,9 56 4.080 0,649 121

Mitjanes

IDH alt 77,4 … 89 23.155 0,915 1-55

IDH mitjà 67,2 80,4 64 4.053 0,695 56-141

IDH baix 49,1 54,3 40 1.186 0,438 142-177

Fon t: PNUD, Infor me so bre de sen vo lu pa ment humà 2004. 

n QUADRE 1.
L’ín dex de De sen vo lu pa ment Humà per a al guns paï sos.



Tu ris me
i de sen vo lu pa ment 
L’any 2003 van vi si tar Cos ta Rica

1.239.000 tu ris tes. D’aquests, 450.000

(un 36 %) van vi si tar àrees sil ves tres pro -

te gi des. Això es com pa ra amb una xi fra si -

mi lar de vi si tants na cio nals (430.000)

(Pro gra ma Estat de la Na ció, 2004). Per

tant, mal grat el va lor de les àrees pro te gi -

des i del seu in ne ga ble atrac tiu tu rís tic, és

preo cu pant que no més un terç dels tu ris -

tes es tran gers les vi si tin. 

Així doncs, es po dria dir que el de sen vo lu -

pa ment tu rís tic va lli gat, in di rec ta ment, a

l’esforç de con ser va ció. Tam bé es po dria

dir que la imat ge del país con ser va cio nis -

ta trans cen deix les àrees pro te gi des, i el

tu ris ta és atret per la be lle sa esc èni ca del

país, in de pen dent ment que aques ta es ti -

gui vin cu la da a les zo nes pro te gi des o no. 

Gran part del nos tre tu ris me pro vé de

l’Amèrica del Nord, en ca ra que el seu crei -

xe ment s’ha es tan cat. Més di na mis me

pre sen ten el tu ris me d’Amèrica Cen tral

(se gon en im portància) i l’europeu (Pro -

jec te Estat de la Na ció, 2003). 

El que sí que és cert és que des de l’any

2001, el tu ris me re pre sen ta el ma jor ca -

pí tol d’in gres sos de di vi ses al país, dis pu -

tant aquest pri mer lloc amb l’in grés pro vi -

nent de l’ex por ta ció de mi cro com po nents

electrònics, la qual ha de mos trat en els úl -

tims anys una im por tant vo la ti li tat in ter -

na cio nal. Al Qua dre 2 es pre sen ten com -

pa ra ti va ment els per cen tat ges d’in gres sos 

de di vi ses ge ne rats pel tu ris me i per l’ex -

por ta ció de mi cro com po nents. Per a l’any

2003, el per cen tat ge dels in gres sos per

tu ris me va cau re a 19,6%. 

Aquest de sen vo lu pa ment tu rís tic s’ha pro -

duït en dues ves sants, una amb el de sen -

vo lu pa ment de grans in fraes truc tu res ho -

te le res i l’altra mit jan çant un im por tant

de sen vo lu pa ment de la pe ti ta i mit ja na in -

dús tria tu rís ti ca. Enca ra que to tes dues es

fo na men ten o es jus ti fi quen en l’esforç de

con ser va ció, les lògi ques de to tes dues

són di fe rents. 

El de sen vo lu pa ment de la in dús tria tu rís ti ca 

ha de fer front a tres ame na ces, si el país vol 

con so li dar aques ta ac ti vi tat, de ma ne ra sos -

te ni ble, com una de les més im por tants ge -

ne ra do res de con tri bu cions a l’e co no mia

na cio nal i d’o por tu ni tats per a la po bla ció. 

D’una ban da, pro ba ble ment el ma jor de -

sa fia ment és la de gra da ció dels re cur sos

na tu rals, que es tro ben ame na çats per la

con ta mi na ció, el de sen vo lu pa ment urbà

no pla ni fi cat, l’explotació il·le gal dels bos -

cos i el no pa ga ment als pro pie ta ris pri -

vats, al guns d’ells es tran gers, pels ter -

renys que han es tat in cor po rats als parcs

na cio nals. Cos ta Rica no ha in ver tit prou

re cur sos en la so lu ció dels seus pro ble mes 

am bien tals i això con tras ta amb la quan ti -

tat d’esforços que s’han rea lit zat per con -

so li dar la “mar ca” am bien ta lis ta del país.

El sec tor tu rís tic, mal grat ser el màxim be -

ne fi cia ri dels re cur sos na tu rals i de l’esforç 

de con ser va ció, in ver teix poc en la seva

con ser va ció. 

En se gon ter me, tam bé s’està co rrent el

risc de con ver tir el sec tor de tu ris me

“gour met” en un sec tor de tu ris me “genè -

ric”. Això és el re sul tat d’o fe rir “de tot per

a tot hom” (tu ris me genè ric mas siu “tot

inclòs”, tu ris me de na tu ra le sa, tu ris me de

golf, de ca si nos). La imat ge que pro jec ta

Cos ta Rica co men ça a tor nar-se con fu sa. 

Un pro ble ma cen tral en el de sen vo lu pa -

ment de grans ho tels a la cos ta cos ta-ri -

quen ya és el de sen vo lu pa ment i man te ni -

ment de camps de golf. La ne ces si tat d’ai -

gua per re gar aquests camps ex ce deix, de

molt, les ne ces si tats d’ai gua po ta ble del

con junt de po bla cions veï nes, amb les

quals com pe tei xen. Te nim així una pràcti -

ca es por ti va que mol ta gent qües tio na, pel 

seu carà cter i per les exigè ncies de con -

sum d’ai gua, re curs que serà ne cess ària -

ment cada cop més escàs i va luós. Val gui

la pena co men tar que la Uni ver si tat de

Cos ta Rica està de sen vo lu pant es que mes

d’ús d’ai gua de mar per re gar camps de

golf, fent ser vir va rie tats de ges pa re sis -

tents a la sa li ni tat i es que mes de re cu pe -

ra ció del sòl da vant l’ex cés de sa li ni tat.

Un al tre efec te del de sen vo lu pa ment d’a -

quests grans ho tels ha es tat l’im pac te del

tu ris me se xual. La ben me res cu da re pu ta -

ció de Cos ta Rica com a des ti na ció fa mi liar 

està sent afec ta da per la imat ge del país

com a des ti na ció de tu ris me se xual i d’a -

pos tes. La te le vi sió es pan yo la ha rea lit zat

al guns re por tat ges, de cai re sen sa cio na lis -

ta, so bre el tu ris me se xual en ge ne ral i amb 

me nors a Cos ta Rica. Les ac cions de go -

vern han tri gat a arri bar, però ja hi ha es -
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Cos ta Rica és co ne gu da pel seu es forç de con ser -
va ció de la bio di ver si tat (Fon t: Au tor).

A Cos ta Rica el sec tor tu rís tic, mal grat ser el
màxim be ne fi cia ri dels re cur sos na tu rals i de l’es -
forç de con ser va ció, in ver teix poc en la seva con ser -
va ció (Fon t: http://www.ca llao.org/me dioam bien

te/ima ge nes/pla ya_su cia.jpg –29.XI.04–).

ANY TURISME

(%)

MICROCOMPONENTS

(%)

1988 16,0 17,9

1999 15,5 38,4

2000 21,0 28,3

2001 21,8 15,7

2002 20,5 17,1

Font: Pro jec te Estat de la Na ció 2003

n QUADRE 2.
Ingrés de di vi ses, 1988–2002.



tratè gies per con tro lar aques ta si tua ció. Sí

que he de re con èi xer que aquest tu ris me

se xual, so vint acom pan ya, in di rec ta ment,

es de ve ni ments es por tius. 

Tam bé hem de te nir clar que la de man da

in ter na cio nal, pel que fa al tu ris me, és es -

ta cio nal, i que la de man da in ter na es pro -

mou com a mitjà per ga ran tir un ni vell

cons tant d’activitats. D’altra ban da, es re -

co neix que la de man da in ter na és ge ne ra -

do ra de qua li tat. 

Fi nal ment, no hem d’o bli dar que l’èxit d’a -

quest de sen vo lu pa ment tu rís tic com por ta

aug men tar la càrre ga de vi si tants a les zo -

nes pro te gi des a ni vells pe ri llo sos. Molts

dels Parcs Na cio nals cos ta-ri quenys te -

nen, en la tem po ra da alta, quo tes es tric -

tes de vi si tants. 

Tu ris me i es port 

És evi dent que l’as so cia ció de l’es port

amb les ac ti vi tats tu rís ti ques pot ser un

ele ment de con trol i de de sen vo lu pa ment 

po si tiu. Par tim d’u na con si de ra ció ge ne -

ral, en el sen tit que un es port em mar cat

en el de sen vo lu pa ment sos te ni ble re que -

reix de prac ti cants cons cients que la seva 

ac ció pot com por tar una agres sió al

medi. Un pretès es port (re la cio nat amb el 

tu ris me) ecolò gic, no ha de com pe tir amb 

la na tu ra, sinó col·la bo rar en el seu man -

te ni ment i con ser va ció. Com ho fan

 alguns, po dem par lar de la “des-es por ti -

vit za ció”, pel que fa al for mat com pe ti tiu, 

per a “na tu ra lit zar-se”. Això im pli ca can -

vis cul tu rals i, doncs, pro ces sos de for -

ma ció ex plí cits. 

Po dem par lar de tu ris me ac tiu on, ex plí ci -

ta ment, l’o fer ta tu rís ti ca in clou ac ti vi tats

es por ti ves re la cio na des amb l’entorn

natural. 

O bé de tu ris me verd o ecolò gic, en el qual 

les ac ti vi tats es por ti ves va lo ren l’en torn

na tu ral dels ho tels, i apro fi ten o reha bi li -

ten ca mins, per fer ca mi na des, ci clis me

de mun tan ya, equi ta ció i d’al tres ac ti vi -

tats es por ti ves i re crea ti ves de baix im pac -

te am bien tal. Cal no obli dar que una part

im por tant del de sen vo lu pa ment de l’ac ti -

vi tat tu rís ti ca que es pro mo cio na a Cos ta

Rica, im pli ca mit ja nes i pe ti tes em pre ses, 

mol tes lli ga des a l’a no me nat tu ris me

ecolò gic. Dur a ter me aquest tu ris me im -

pli ca l’or ga nit za ció d’a ques tes pe ti tes em -

pre ses i de les co mu ni tats veï nes, on les

pràcti ques es por ti ves són un fac tor d’ar ti -

cu la ció im por tant, per què in vo lu cren no

so la ment la pe ti ta em pre sa sinó tam bé els 

cam pe rols, en la rea lit za ció de les ac ti vi -

tats es por ti ves i recreatives que passen a

ser un dels atractius fonamentals de

l’oferta: equitació, rais fluvials (ràfting),

caminades, etc. 

Això im pli ca tor nar a en ca mi nar, acu ra da -

ment, l’o fer ta tu rís ti ca pe ti ta i mit ja na,

per què sen se pre ten dre de com pe tir amb

l’o fer ta dels grans ho tels “tot comprès”

–les se ves ma ri nes i els seus camps de

golf–, pu gui atreu re una clien te la cons -

cient del medi am bient, del seu va lor i de

la necessitat de conservar-lo. 

Això de ma na un can vi cul tu ral im por tant,

tant en els ofe rents dels ser veis tu rís tics,

com en els seus clients. La Uni ver si tat de

Cos ta Rica, mit jan çant el de sen vo lu pa -

ment del lloc Inter net (www.tic tou -

rism.com) bus ca d’ar ti cu lar un pro cés

d’or ga nit za ció, for ma ció i pro mo ció de re -

cur sos per as so lir una nova forma de

turisme sostenible. 

No hem de pas sar per alt que aquests es -

por tis tes-tu ris tes, im pli cats en ac ti vi tats

de tu ris me ecolò gic, se ran tam bé guar -

dians i con ser va dors del pa tri mo ni na tu -

ral. Les ac ti vi tats d’es bar jo i es por ti ves

que s’or ga nit zin en aquest marc, han de

ser con ce bu des gai re bé amb l’es pe rit

de pren dre l’es por tis ta com a agent del

pro cés de con ser va ció. Aques ta pro pos ta

és con se qüent amb l’Arti cle 10 de la Carta 

Iberoamericana de l’Esport que diu: 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

DE L’ESPORT 

S’ha de de fen sar o as se gu rar el de sen vo lu -

pa ment sos te ni ble de l’es port en les fu tu res

ge ne ra cions, per la qual cosa es re que reix

que les ac ti vi tats fí si ques s’a dap tin als re -

cur sos li mi tats del pla ne ta i que es rea lit zin

d’a cord amb els prin ci pis d’u na ges tió equi -

li bra da del medi am bient i per fer-ho cal: 

Te nir pre sents els va lors de la na tu ra i del

medi am bient en el mo ment de pla ni fi car i

cons truir ins tal·la cions es por ti ves. 

Do nar su port i es ti mu lar les or ga nit za cions

es por ti ves en els seus es for ços per con ser var 

la na tu ra i el medi ambient. 
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Fon s do cu men tal del CIO

http://www.tri paus tra lia.com/dia ri/ire ne/foto/raf ting.jpg –29.XI.04–)

Un pretès es port (lli gat al tu ris me)
ecolò gic no ha de com pe tir amb la
na tu ra, sinó col·la bo rar en el seu

man te ni ment i con ser va ció. 



Vet llar per què la po bla ció pren gui més

cons cièn cia de les re la cions en tre l’es port i

el seu de sen vo lu pa ment sos te ni ble i apren -

gui a con èi xer i va lo rar mi llor la na tu ra.

(Con sell Ibe roa me ricà de l’Esport, 1996). 

Un co men ta ri fi nal que, ni que si gui obvi,

no he de dei xar de ban da. Un país com

Cos ta Rica, on la po bla ció es tro ba en un

pro cés d’en ve lli ment ac ce le rat, pro duc te,

en tre d’al tres co ses, d’u na re la ti va bai xa

na ta li tat i d’u na im por tant es pe ran ça de

vida, pa teix, a més a més, de les se qüe les

del ta ba quis me, el se den ta ris me i la mala

nu tri ció. La in te gra ció de l’es port en l’ac ti -

vi tat tu rís ti ca i la cri da a la po bla ció per -

què can viï d’hàbits de vida i prac ti qui més 

ac ti vi tat fí si ca és ur gent i in dis pen sa ble, si 

vo lem mi llo rar els nos tres ín dexs de sa lut i 

fo men tar una mi llor qua li tat de vida. 

Sem bla que és pos si ble el de sen vo lu pa -

ment d’un mo del on, tu ris me, sa lut i es -

port s’ar ti cu lin de ma ne ra sos te ni ble. La

Uni ver si tat de Cos ta Rica ha as su mit

aquest rep te, pro mo vent l’ac ti vi tat es por -

ti va com un com po nent fo na men tal i per -

ma nent de la for ma ció uni ver sità ria en un

con text hu ma nís tic. A més a més, por ta a

ter me pro pos tes d’in ves ti ga ció i ac ció,

com ara el lloc web es men tat, que po den

con tri buir al can vi cul tu ral in dis pen sa ble

per a un de sen vo lu pa ment na cio nal sos te -

ni ble, en sen tit es tric te. 
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“The Sport Net work”

§ TONI CA PA RRÓS
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca (INEFC de Bar ce lo na).
Tècnic i pre pa ra dor fí sic de la sec ció de bas quet bol del FC Bar ce lo na

Resum
L’es port, com a fe no men so cial, adop ta

les ca rac te rís ti ques de la So cie tat de la

Infor ma ció i el Co nei xe ment i s’hi adap -

ta, tot ne go ciant la seva po si ció en

aquest nou or dre i es truc tu ra so cial, so -

cie tat en xar xa, i es de ve nint un node in -

te grat en aquest sis te ma in ter de pen -

dent. En aquest ar ti cle és fa una pri me ra 

apro xi ma ció a les ca rac te rís ti ques de

l’es port en la So cie tat Xar xa.

Intro duc ció

La so cie tat de la in for ma ció
se gons Ma nuel Cas tells:
la so cie tat xar xa

Per tal de po der trac tar es pe cí fi ca ment les 

di men sions de la glo ba lit za ció es por ti va,1

cal abans con tex tua lit zar els ter mes que

de fi nei xen la So cie tat de la Infor ma ció i el

Co nei xe ment (SIC). Un fet és la glo ba lit -

za ció econò mi ca, es ti mu la da per la des -

re gu la rit za ció i li be ra lit za ció del mer cat

de ca pi tals amb l’ob jec tiu de po ten ciar la

in ver sió glo bal. A aques ta glo ba lit za ció fi -

nan ce ra con cre ta cal afe gir-hi la coinci -

dència en el temps de la Re vo lu ció de les

Tec no lo gies de la Infor ma ció i la seva ca -

pa ci tat ‘in for ma cio nal’ en el pro ces sa -

ment, dis tri bu ció i apli ca ció de la in for ma -

ció, en temps real i a es ca la glo bal, així

com un boom de rei vin di ca tiu so cio cul tu -

ral (‘lli ber ta ris me’, drets hu mans, fe mi nis -

me, medi am bient...).

Aques ta in te rac ció obre pas a l’a pa ri ció de 

l’“Era de la Infor ma ció, de fi ni da per una

nova eco no mia glo bal/in for ma cio nal;

una nova cul tu ra [...]; i una es truc tu ra

so cial do mi nant, molt dinà mi ca, ober ta,

sus cep ti ble a les in no va cions [...]” (Cas -

tells, 1996, pàg. 501): les xar xes.2 Estem 

par lant, doncs, de la So cie tat Xar xa o So -

cie tat de la Infor ma ció,3 in duï da per l’e -

mergència de l’in for ma cio na lis me com a

base fo na men tal dels es de ve ni ments so -

cioe conò mics i una ne ces si tat d’i den ti tat

pròpia, que té com a ele ment mor folò gic

fo na men tal les xar xes. Però no és fins fa

poc que, de ma ne ra po pu lar i po pu lis ta,

de ter mi nats po si cio na ments ideolò gics i

mo vi ments no go ver na men tals do nen a

con èi xer un fe no men “se lec tiu, in clu siu i

ex clu siu per a de ter mi nats sec tors de l’e -

co no mia i la so cie tat”, molt més am pli i

im plí cit a la si tua ció so cial glo bal con tem -

porà nia, on “les eco no mies arreu del món 

han es de vin gut glo bal ment in ter de pen -

dents, in tro duint una nova for ma de re la -

ció en tre eco no mia, es tat, i so cie tat, dins 

un sis te ma de geo me tria va ria ble” (Cas -

tells, 1996, pàg. 1): la glo ba lit za ció. 

Cal tam bé des ta car dos con cep tes per si -

tuar co rrec ta ment l’aparició i la dinà mi ca

de la SIC:

n El Pa ra dig ma de la Tec no lo gia de la

Infor ma ció: fle xi ble, re la tiu i dis tin tiu de 

l’es truc tu ra de xar xes: “La tec no lo gia

no de ter mi na la so cie tat, aques ta la in -

cor po ra. Però tam poc la so cie tat de ter -

mi na la in no va ció tec nolò gi ca, aques ta 

la uti lit za” (Cas tells, 1996, pàg. 5), és

a dir, la so cie tat s’a dap ta i s’as so cia a la 

tec no lo gia, tot in te grant aque lles in no -

va cions, pro pie tats i ca pa ci tats; i la tec -

no lo gia, avan ça per ella ma tei xa, però

ne ces si ta al ho ra l’in terès, adop ció i ac -

cep ta ció d’a que lla so cie tat con cre ta.

n Dua lis me Glo bal-Lo cal. L’in for ma cio -

na lis me am pli fi ca, in ten si fi ca i fa més
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Abstract

Sport, as a social institution, embodies

and uses the characteristics of the

Information and Knowledge Society

challenging its position within this new

order and social structure, a networked

society, shaping as well as becoming

integrate in this interdependent system.

This article is a first approach to the new

characterístics of sport in the Network

Society.

Key words

Information and KnowledgeSociety, Sport,

Networks, Globalisation, Negotiation

So cie tat de la in for ma ció, Esport, Xar xes,
Glo ba lit za ció, Ne go cia ció

n Pa ra ules cla u

1 El ter me de glo ba lit za ció fa re fe ren cia al con cep te econò mic fa ci li tat per la des re gu la rit za ció i li be ra lit za ció dels

mer cats, i es ca rac te rít za en la SIC per l’e mergència d’u na Nova Eco no mia i un nou Ordre La bo ral. El con cep te de

Glo ba lit za ció Espor ti va es re fe reix per tant a les im pli ca cions econò mi ques que in te rac túen a l’es port en la So cie tat

Xar xa. 
2 “L’es truc tu ra de l’Era de la Infor ma ció [...] està feta de xar xes de pro duc ció, po der, i ex pe rièn cia, que cons truei xen

una cul tu ra vir tual mit jan çant els flu xes glo bals tras cen dents al temps i l’es pai. No to tes les di men sions i ins ti tu -

cions de la so cie tat se guei xen la ló gi ca de la so cie tat xar xa, [...] però to tes les so cie tats a l’Era de la Infor ma ció son

pe ne tra des, en di fe rent in ten si tat, per la per vi si va ló gi ca de la so cie tat xar xa, sent la seva dinà mi ca d’ex pan sió gra -

dual, ab sor bent i sub ju gant de les for mes so cials pre-exi si tents.” (Cas tells,1998, pàg. 381)
3 “una so cie tat de la in for ma ció no és una so cie tat que uti lit za les tec no lo gies de la in for ma ció. Es una es truc tu ra so -

cial es pe ci fi ca, as so cia da amb, pero no de ter mi na da per, l’o ri gen del pa ra dig ma in for ma cio nal. [...]”. Ma nuel Cas -

tells ano me na a la so cie tat de la in for ma ció ac tual “so cie tat xar xa, amb la in ten ció de pro po sar una ma jor ca rac te -

rit za ció so cio ló gi ca”. (Cas tells, 1998, pàg. 251).

Toni Ca pa rrós (Font: Au tor).



com ple xes les di men sions glo bals i lo -

cals de to tes les cul tu res. Com veu rem,

sí que la ma jo ria de de ter mi na cions es -

tratè gi ques són glo bals i els seus efec -

tes són lo cals, però els fets lo cals són

pre ci sa ment els que per me ten el di na -

mis me i la ne go cia ció cons tant d’a ques -

ta so cie tat.

“The Sport Net work”

L’es port és un fe no men so cial to tal (Elias,

1982, a Gar cia Fe rran do i al tres, 1998)

que con té to tes les ca pa ci tats fo na men -

tals de la So cie tat de la Infor ma ció: és in -

for ma cio nal, in cor po ra les tec no lo gies de

la in for ma ció a les se ves ne ces si tats, i les

 tecnologies s’in cor po ren tam bé a les ne -

ces si tats de l’es port. Pre sen ta els trets

 característics d’u na es truc tu ra so cial en

xar xa: és un sis te ma obert (Puig i Hei ne -

mann, 1991, a Gar cia Fe rran do i al tres,

1998), in te grat, fle xi ble i dinà mic tant

amb la so cie tat com en la seva con cep ció. 

És un fe no men so cio cul tu ral amb iden ti tat 

pròpia, medi d’i den ti fi ca ció in di vi dual i

col·lec ti va, so cia lit zat, so cia lit za dor, rei -

vin di ca tiu i plu ral. S’ex pres sa de ma ne ra

glo bal i lo cal. I tam bé està glo ba lit zat: és

se lec tiu, in clu siu, ex clu siu, està me dia tit -

zat, po li tit zat i és ex tre ma da ment ca pi ta -

lis ta. 

A la So cie tat Xar xa l’es port és un punt més

in ter con nec tat i des cen tra lit zat d’in te rre la -

ció en tre fac tors econò mics, po lí tics i so cio -

cul tu rals, per la qual cosa es pot de fi nir com 

a node d’a quest sis te ma so cioe conò mic. Dit 

d’u na al tra ma ne ra, és un node per què, se -

gons la pro pos ta de Cas tells, és un punt en

el temps i l’es pai on els trets que ca rac te rit -

zen la So cie tat Xar xa es ma te ria lit zen en un

fe no men so cial con cret. I, a més, per què

comp ta amb la in ten si tat i ca pa ci tat de ne -

go cia ció que cons ti tueix l’ac tual en tra mat

so cial, i hi apor ta uns trets di fe ren cia dors

pro pis lli gats al fe no men es por tiu, on tant

les se ves di men sions com les se ves ins ti tu -

cions, i so bre tot, la seva dinà mi ca d’ex pan -

sió és pròpia de la lògi ca de les xar xes. Per

tant, no no més és un node sinó que és una

xar xa de pro duc ció, po der i ex pe rièn cia,

una Xar xa Espor ti va.

Així doncs, pre nent com a fil con duc tor

l’obra de Ma nuel Cas tells i con cre tant els

fets amb re ferè ncies d’altres au tors,

l’objectiu d’aquest ar ti cle és des criu re,

des d’una vi sió glo bal de la nos tra so cie tat 

in for ma cio nal, les ca rac te rís ti ques de la

Xar xa Espor ti va, se guint els pas sos de les

di men sions que la de fi nei xen:

n La Nova Eco no mia i Ordre La bo ral. Glo -

ba lit za ció Espor ti va.

n La Re vo lu ció Tec nolò gi ca. No ves Tec -

no lo gies i Esport Infor ma cio nal.

n New Me dia i la Cul tu ra de la Rea li tat

Vir tual: Esport Me dià tic.

n De la Se xua lit za ció a la Ne go cia ció del

Gène re i els Este reo tips a l’Esport. 

n La cri si de l’Esta ment Po lí tic i l’Estat.

Esport Po li tit zat.

n El Di gi tal Di vi de, rep te edu ca tiu glo bal.

La For ma ció dels Espor tis tes.

n Pla ni fi ca ció Estratè gi ca i Sinè rgies de la

Ciu tat Infor ma cio nal. Els Grans Esde ve ni -

ments Espor tius: l’e xem ple de Barcelo-

na’92.

La nova eco no mia
i ordre la bo ral:
glo ba lit za ció espor ti va

Com a la glo ba lit za ció econò mi ca, hi ha

un tret de sor ti da simb òlic per a la Glo ba -

lit za ció Espor ti va, am pli fi cat per un con -

junt d’interaccions fruit de la coin cidè ncia

hist òri ca: Mi chael Jor dan ha es tat ico na,

mar ca, re fe rent i mo del es por tiu, so cial i

econò mic, però co men ça a ser-ho a par tir

del mo ment en què s’uneix a una al tra

 icona i mar ca, el “swoosh” de Nike, en el

mo ment en què el seu es port, el bàsquet,

ofe reix unes pos si bi li tats me dià ti ques pri -

vi le gia des i en què la seva em pre sa, la

NBA, adop ta mo dels de ges tió amb la in -

ter na cio na lit za ció com a ob jec tiu.

La com pe ti ti vi tat de la Nova Eco no mia4

és ex traor dinà ria ment se lec ti va: in clu si va

per allò que re pre sen ta un va lor a les xar -

xes de pro duc ció, dis tri bu ció i di rec ció, i

ex clu si va per allò que no apor ta cap va lor

en un mo ment o lloc de ter mi nat. La fle xi -

bi li tat de l’Esport fa ci li ta l’a dop ció de pa -

trons d’ex plo ta ció al ta ment pro duc tius,

in ter de pen dents, i ofe reix un am pli ven tall 

de pos si bi li tats i àmbits, tot per me tent l’a -

dap ta ció d’o fer tes i pro duc tes a cada con -

su mi dor in di vi dual.5 La in te rac ció en tre la 

glo ba lit za ció econò mi ca i l’e co no mia de

l’es port ex plo ta vin cles de pro duc ció-con -

sum exis tents i en ge ne ra de nous, adap -

tant ofer tes i creant de man des als in te res -

sos del con su mi dor, qui és fi nal ment qui

tria en fun ció dels seus gus tos, ne ces si -

tats, hàbits i pos si bi li tats. Aques ta inter -

relació s’ex pres sa en els ni vells se güents:

La pro duc ció. En la in ter na cio na lit za ció a

es ca la glo bal (glo ba lit za ció) el re fe rent és

la NBA. Ju gat a ins tal·la cions es por ti ves

po li va lents, amor tit za bles, el re gla ment

del bàsquet fa ci li ta la in clu sió de pu bli ci -

tat du rant el joc i l’es pec ta cu la ri tat és pro -

por cio nal al nom bre de ju ga des que es do -

nen per par tit. Però la ren di bi li tat és fruit

d’es tratè gies co mer cials: del màrque ting

per en trar al mer cat in ter na cio nal amb

l’ex por ta ció de la pròpia lli ga (de les pri -
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4 Cas tells de fi neix la Nova Eco no mia a par tir de 3 ca rac te rís ti ques de pen dents: fe no men glo bal, or ga nit za da en xar xes i in for ma cio nal, doncs es basa en la pro duc ti vi tat i com pe -

ti ti vi tat ge ne ra da pels flu xes d’in for ma ció, a les que cal afe gir la ne ces si tat de la ca pa ci tat de ne go cia ció ins ti tu cio nal amb aquest nou ordre. 
5 Con cep te an glo sa xó de com mo di fi ca tion.

Mi chael Jor dan, pri mer gran fenò men de glo ba lit za ció es por ti va.
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me res trans mis sions es porà di ques, a es -

pais set ma nals fi xos, por tar equips a tor -

neigs fora dels USA, ju gar par tits ofi cials

NBA a al tres paï sos, pu bli ca cions pe riò di -

ques i mer chan di sing) fins a fi de lit zar

mer cats obrint les plan ti lles a ju ga dors fo -

rans. Aques tes es tratè gies fo ren se gui des

pri mer pel Man ches ter Uni ted, i ara pel

FC Bar ce lo na o el Reial Ma drid (gi res in -

ter na cio nals, fit xat ges me dià tics i re cer ca

de ju ga dors al i per al mer cat asià tic), o

per l’NFL a Eu ro pa, sen se èxit. Exem ples

de pro duc ti vi tat es por ti va po den ser els

pres su pos tos per a la tem po ra da 2003-

2004 del Man ches ter Uni ted i el Reial

Ma drid, pri mer i quart equips més rics

del món6 en el 2002-2003 res pec ti va -

ment: el 41 % dels in gres sos són apor -

tats per la com pe ti ció i en tra des a l’es ta -

di, la res ta, el 59 %, per re trans mis sions 

es por ti ves i l’ex plo ta ció co mer cial de la

mar ca pel club anglès; en el cas del Ma -

drid, el fet es por tiu su po sa un 34 % del

pres su post, les re trans mis sions un 31 % 

i l’ex plo ta ció de la mar ca el 35 %

(80.000 mi lions d’eu ros, per 34.000 el

2001-2002).7

Les com pe ti cions es por ti ves adap ten for -

mats i ca len da ris glo bals, amb mo ti va -

cions es tric ta ment co mer cials, on pre val -

gui l’es pec ta cu la ri tat i l’e mo ció, la re per -

cus sió me dià ti ca i per tant la ren di bi li tat:

pro fes sio na lit za ció de les com pe ti cions i

aug ment de la do ta ció econò mi ca en pre -

mis; ade qua ció de ca len da ris als Jocs

Olím pics; am plia ció d’e quips i re pre sen ta -

ció per con ti nents al mun dial de fut bol; ini -

ci i fi nal es ca lo nat de les lli gues pro fes sio -

nals ame ri ca nes, de ma ne ra que els

play-off no coin ci dei xen du rant l’any; nou

for mat de les 6 Na cions de rug bi, on la

dispu ta dels par tits ja no és si mult ània;

com pe ti cions con ti nen tals en tre set ma na;

con cen tra cions anuals en for mat All’Stars i

Mas ter’s; con cen tra ció i di vi sió del ca len -

da ri ci clis ta; crea ció de cir cuits mun dials

iti ne rants, prin ci pal ment en mo da li tats in -

di vi duals, com ara la Gol den Lea gue d’at le -

tis me, el tennis, el golf, el trial in door; l’es -

quí alpí (tam bé el wind surf-in door, en el

seu mo ment); lli gues mun dials, com en

el vo lei bol; no ves moda litats, com el fut bol

plat ja o el X-Ga mes; ho mo ge neït za ció en

les pro ves de mo tor; in clu sió de cir cuits

dels 5 con ti nents en la Fór mu la-1...

Les xar xes in te rem pre sa rials i in traem -

pre sa rials re pre sen ten el nou mo del de

ges tió: els equips de les 4 lli gues pro fes -

sio nals ame ri ca nes no són més que un

con junt de fran quí cies, igual que a la Sú -

per 12 de Rug bi; als es ports pro fes sio -

nals/ren di bles, els clubs o ju ga dors s’u -

nei xen i creen les se ves com pe ti cions

(Lli ga Fut bol Pro fes sio nal, Lli ga ACB o

Eu ro lea gue al bàsquet, ATP al tennis,

PGA al golf, PBA al Fun board...) com a

via de ges tió pròpia d’in gres sos; els

grans or ga nis mes es por tius, les fe de ra -

cions i com pe ti cions des cen tra lit zen les 

se ves or ga nit za cions en xar xes lo cals

que ges tio nen els seus àmbits te rri to -

rials sota di rec trius co mu nes, igual que

a ni vell em pre sa rial, en con cret al sec tor 

de les mar ques, on s’op ta pel mo del

trans na cio nal.

Glo ba lit za ció del co merç. Aquest és un

dels punts més polè mics de la glo ba lit za -

ció i ar gu ment dels mo vi ments i ma ni fests

an ti glo ba lit za dors, com el No Logo de Nao -

mi Klein: es pro dueix un aug ment de

 l’exportació res pec te a la pro duc ció, dua -

lit za ció i po la rit za ció de paï sos pro duc -

tors i ex por ta dors; l’any 2000, el 71 % de

les ex por ta cions de béns i ser veis fo ren di -

ri gi des a un 19 % del mer cat. Però, qui na

re la ció té l’es port amb aquest fet? El mar -

xan dat ge, és a dir, les mar ques. Les mar -

ques es por ti ves apro fi ten po lí ti ques de

paï sos en vies de de sen vo lu pa ment que,

per acon se guir in ver sió es tran ge ra, ofe rei -

xen avan tat ges fis cals i trac te pre fe ren cial

a em pre ses que fa bri quin o con trac tin  ma -

qui les al seu sòl. És ve ri tat que hi ha con -

se qüèn cies lo cals ex tre mes, com l’ex plo -

ta ció dels tre ba lla dors i tre ba lla do res, vio -

la ció dels drets hu mans i be ne fi ci de la

clas se po lí ti ca: en tre d’al tres fets, el sou

d’un tre ba lla dor en una plan ta asià ti ca de

Nike era d’1’25 US $ per 8 a 15 ho res al

dia el 2000. A la re duc ció de cos tos en

mà d’o bra i de pro duc ció cal afe gir-hi

tam bé la in te gra ció de xar xes de co mu ni -

ca ció i trans port; tot ple gat és fruit de la

com pe ti ti vi tat i al ho ra ofe reix com pe ti ti vi -

tat a les em pre ses que op ten per aquest

mo del des cen tra lit zat: el preu de cost fi nal 

mitjà d’un pa rell de sa ba ti lles “made in
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6 Man ches ter, va lor de 251,62 mi lions d’eu ros; Ma drid, 192; Bar ça, 163,51. La Van guar dia, 4 març 2004.
7 I. De Ba rrón, “La ex plo ta ción de la mar ca Real Ma drid su po ne ya el 35 % de los in gre sos del club” a El País, 17 oc tu bre 2004, pàg.71.

La in ver sió i ex plo ta ció de la imat ge co mer cial és una part més del joc,
tant  pel club com pels es por tis tes.

A prin ci pi dels 90 els me dis i la de man da me dià ti ca per me te ren
crear un cir cuit mun dial de win dsurf-indoor..
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Tai wan, les Fi li pi nes, la Xina, o Co rea”

mai no és su pe rior a 4 eu ros, però el preu

de ven da a les bo ti gues és a par tir de

75 eu ros. El fet és que fora d’a quest mo -

del no es pot ser com pe ti tiu.

La Glo ba lit za ció del mer cat la bo ral es

ca rac te rit za prin ci pal ment pel con cep te

de mo bi li tat que ge ne ra el pro fes sio na -

lis me i, en el cas eu ro peu, fa ci li ta la Llei

Bos man. En aquest ma teix sen tit, la ple -

na in cor po ra ció i pro fes sio na lit za ció de

la dona pren im portància, igual com el

con cep te d’es pe ci fi ci tat, en fer-se ne -

ces sa ri per so nal es pe cia lis ta en càrrecs

di rec tius (C.A. Len doi ro, del De por ti vo

de la Co run ya, fou el pri mer pre si dent

pro fes sio nal d’un club de fut bol), ad -

ministratius, de ges tió, ad vo cats i

màrque ting i cos tècnic (en tre na dor, en -

tre na dors-aju dants, pre pa ra dor fí sic,

met ges, fi sio te ra peu ta, re cu pe ra dor, de -

le gat fe de ra tiu, en ca rre gat de ma te rial,

psicò leg), que en tot mo ment ha de te nir 

pre sent la vo la ti li tat de la seva re la ció

 con trac tual, l’es tre ta re la ció amb els mit -

jans, la ne go cia ció amb agents in ter me -

dia ris i els in te res sos econò mics en joc.

L’e co no mia de l’es port re que reix re cur sos 

hu mans amb ca pa ci tat d’a dap ta ció a en -

torns can viants i com pe ti tius, de tre ball

amb grup, i fle xi bi li tat al ho ra que po li -

valè ncia. L’ex pe rièn cia sem pre és un

grau, però el co nei xe ment és ne ces sa ri: la

for ma ció de ter cer ci cle o l’es pe cia lit za ció

són ja re qui sits, i so bre tot l’ac tua lit za ció

tec nolò gi ca, for ma ció con tí nua i pro xi mi -

tat als sinè rgics flu xos d’in for ma ció, tant

tec nolò gics com so cials i per so nals.

La de man da es por ti va ten deix cap a cinc

pa trons: di ver si fi ca ció; fle xi bi li tat (horà -

ria), atès que les grans ins tal·la cions ofe rei -

xen un am pli ven tall d’ac ti vi tats di ri gi des i

al ho ra són un punt de so cia lit za ció; mer cat

de la ter ce ra edat; well ness i aten ció per so -

nal, sota el con cep te de qua li tat de vida i

d’in di vi dua lit za ció; i pràcti ca es por ti va de

tem po ra da lli ga da al tu ris me glo bal i lo cal.

El tu ris me és un ne go ci que por ta

52.000.000 de per so nes a Espan ya i

mou dins el país 21.000.000 l’any 2003

se gons l’INE. Fa ci li tat per mo bi li tat de les

xar xes de co mu ni ca ció, per met adap tar

l’es pai i el temps als in te res sos in di vi -

duals, i s’a ban do na el con cep te de tu ris -

me tra di cio nal vers tendències més di ver -

si fi ca des, in di vi dua lit za des, al ter na ti ves

i en fun ció de les mo des. “Esport i tu ris -

me són ma ni fes ta cions que es pro duei xen

en el ma teix ti pus de so cie tat, I en con se -

qüèn cia, es veuen afec tats pels ma tei xos

fenò mens” (Puig, 1995).

L’es port no és no més una im mi llo ra ble pu -

bli ci tat ins ti tu cio nal iti ne rant (Mar be lla,

Go vern d’Ara gó, “Anda lu cía solo hay una”, 

Cai xa Ru ral de Canà ries, “So ria, ni te la

ima gi nas”) sinó tam bé una font d’in gres -

sos lo cals: la crei xent di fe ren cia ció es por -

ti va gira cap al tu ris me i les mo da li tats en

el medi na tu ral, uni des a cam pan yes de

pro mo ció lo cals a di fe rents ni vells, en fun -

ció del mer cat po ten cial i fi lo so fia de la

pròpia pràcti ca: es ports de tem po ra da,

com l’es quí (Ando rra, Pi ri neus, la Cerda -

nya) o es ports nàu tics (Sant Pere Pes ca -

dor, Ta ri fa, Mun da ka, Bia rritz, Essaui ra) i

el Di ving (xar xa PADI, de Bla nes al Port de

Só ller, del Mar Cas pi a Co zu mel o Los Ro -

ques...); ci clo tu ris me, bi ci cle ta de mun -

tan ya (les GR), mun tan yis me (Be nasc,

parcs na tu rals) o al pi nis me (viat ges es pe -

cia lit zats al Ti bet); l’e conò mic Camí de

San tia go, i en es pe cial, el re gu lar i lu cra tiu

mer cat del golf (Gi ro na, Cos ta del Sol...). 

La fràgil sos te ni bi li tat d’a quest mo del de

pro duc ció i con sum re que reix el de sen vo -

lu pa ment i apli ca ció de po lí ti ques am -

bien tals lo cals per tal d’e vi tar la crei xent

de gra da ció glo bal del medi, com les exi gi -

des pel CIO i du tes a ter me a Li lleham mer

(Cantelon, Letters, 2001).

Al mer cat fi nan cer (on més im portància

ha tin gut la li be ra lit za ció) no més el Man -

ches ter Uni ted co tit za. La con cep ció de

club està per so bre dels con cep tes d’es pe -

cu la ció i vo la ti li tat as so ciats a la bor sa. El 

cas es pan yol no és una ex cep ció, la con -

ver sió dels clubs en SAE és el re qui sit pre -

vi per a co tit zar, tot igua lant el con cep te

de soci al d’ac cio nis ta i can viant l’es truc -

tu ra di rec ti va a mo del em pre sa rial, però

man te nint-se lluny del par quet, en es pe -

cial el FC Bar ce lo na, R. Ma drid i Athle tic

de Bil bao, els quals man te nen l’es truc tu ra 

de club de fut bol tra di cio nal amb un rao -

na ment as so ciat a un alt con tin gut iden ti -

ta ri: el club és dels so cis.

Do na da la fis ca lit za ció de l’e co no mia es -

por ti va, sí que aug men ta l’es pe cu la ció re -

fe rent a tot l’en tra mat fis cal que en vol ta

els clubs es por tius, pro fes sio nals o se mi -

pro fes sio nals (aquells en què ho és la

com pe ti ció, però no l’es truc tu ra di rec ti -

va): es tratè gies con trac tuals (ca sos dels

drets d’i mat ges; Zi da ne i Figo, per exem -

ple, no per tan yen al seu club, si no a ACS;

sous no de cla rats, en for ma de be ques o

con cep tes de des pla ça ment); pro li fe ra ció

de fun da cions, va lo ra cions pa tri mo nials;

con trac ta ció de par ti ci pa cions de deu te

so bre drets fu turs de ju ga dors (al fut bol

ar gen tí); i en es pe cial la in ter me dia ció i

re pre sen ta ció de ju gadors. 

La ne go cia ció ins ti tu cio nal neo li be ral

com porta la des re gu la rit za ció del tre ball 

i, a Espan ya, la fis ca lit za ció de l’es port

es pec ta cle amb el con se qüent de sem pa -

ra ment dels al tres es por tist@s pro fes -

sio nals fora del règim fe de ra tiu, o fut bol, 

bàsquet i hand bol mas cu lí: a la Lli ga Fe -

me ni na pro fes sio nal de bàsquet per

exem ple, les ju ga do res no te nen drets

la bo rals fo na men tals. En aquest sen tit,

l’ex plo ta ció la bo ral cen tra el de bat a

l’es port uni ver si ta ri ame ricà, per què, in -

te grat per es por tist@s “ama teurs”, es

re geix per la pro duc ti vi tat dels cen tres i

la NCAA; o el cas de l’es port es co lar i ex -

traes co lar, mer cat la bo ral que co men ça

ara a re gu la rit zar-se.

Les mar ques són el con duc te en tre com pan -

yies i con su mi dor. El seu po der és evi dent,

in trín sec a la SIC i es veu am pli fi cat pels mit -

jans de co mu ni ca ció, però el fet deter -

minant no con tem plat en els ar gu ments

antiglo balitzadors, va més enllà de l’èti ca

del mer cat, les es tratè gies de la pu bli ci tat i

de la com pe ti ti vi tat del sis te ma, per què

som els con su mi dors els qui de ci dim:

“Quan ens agra da una mar ca, ma ni fes tem

la nos tra lleial tat amb di ners. Si no ens agra -

da, pas sem de llarg”.8 Allò que agra da, ven.
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La re vo lu ció tec nolò gi ca:
no ves tec no lo gies i esport
infor ma cio nal
La Re vo lu ció Tec nolò gi ca per met apli ca -

cions i me to do lo gies que és con ver tei xen

en de sa van tat ge com pe ti tiu per a aquells

que no adop ten la uti lit za ció de la in for -

ma ció com a mitjà in te grat en la ges tió,

pla ni fi ca ció, en tre na ment o com pe ti ció

es por ti va o no s’hi adap ten. Les TIC es de -

fi nei xen per la seva fle xi bi li tat, com el cas 

del GPS, que d’u na fi na li tat mi li tar, com

en el cas d’Inter net, s’u ti lit za per lo ca lit zar 

i se guir en di rec te en la web els par ti ci -

pants de re ga tes tran so ceà ni ques, o és

eina in dis pen sa ble al Pa rís-Da kar; adap -

ta bi li tat de la ca pa ci tat in for ma cio nal, del 

soft wa re a les mo da li tats es por ti ves o mo -

bi li tat re que ri da, com el Mus cle Lab; ca -

pa ci tat d’in te gra ció mit jan çant pro to cols i 

xar xes, tot per me tent que la informació es

transmeti en diferents formats, espais i

moments. Aquestes capacitats s’expres -

sen en tres àmbits:

n Pro ces sa ment i anà li si d’in for ma ció.

La pre pa ra ció fí si ca del Reial Ma drid,

per part del Dr. Wal ter di Sa vio, quan ti -

fi ca el vo lum de càrre ga i re cu pe ra ció en 

fun ció d’a na lí ti ques i quilò me tres recor -

reguts du rant en tre na ments i par tits,

mit jan çant un pro gra ma in form àtic

adap tat a aques tes va ria bles; el Mi lan

del Cal cio cen tra la pre ven ció de le sions 

amb un pro gra ma de bus si ness in te lli -

gen ce, in te grat en el sis te ma Win dows

NT; els puls òme tres o les pro ves de lac -

tat són cada dia més as se qui bles, i el

con trol amb tests pe riò dics con di cio na

el trans curs de les pla ni fi ca cions, mèto -

des tots ells ba sats en el trac ta ment

d’in for ma ció. Du rant l’en tre na ment, la

di gi ta lit za ció i el ví deo són ei nes prou

sig ni fi ca ti ves per a la co rrec ció, apre -

nen tat ge i mi llo ra tècni ca i tàcti ca.

Abans de la com pe ti ció, el co nei xe -

ment de man can ces i re cur sos tàctics i

tècnics del con tra ri, el scout ting, por ta

al plan te ja ment i ade qua ció d’es tratè -

gies per a la com pe ti ció, i el mun tat ge

d’i mat ges és cada dia més as se qui ble i

es pe cia lit zat.9 Anti ci par-se als plan te ja -

ments és ja una part més del joc: en el

cas del judo, les claus més uti lit za des

pel con tra ri de ter mi nen la pre pa ra ció

del com bat, tot in ci dint en els con traa -

tacs a aquests cops; al bàsquet, l’anà li -

si es ta dís ti ca in di vi dual i col·lec ti va i la

uti lit za ció del ví deo per me ten de plan te -

jar op cions tàcti ques de fen si ves, pre pa -

rar re cur sos ofen sius, ade quar va riants

a les ca rac te rís ti ques dels ju ga dors con -

tra ris en pis ta i al ho ra ofe rir in for ma ció

pun tual al ju ga dor res pec te a l’e quip

con tra ri, aquell a qui de fen sarà o per

qui serà de fen sat. Des prés de la com -

pe ti ció, les ma tei xes ei nes em pra des

per al scout ting, ade quant la pre sa de

da des als as pec tes de sit jats i es pe cí fics

del par tit, com bat, cur sa o in tent, són

tor na des a uti lit zar per a la co rrec ció i

mi llo ra. 

n Inte gra ció en temps real. L’ar bi trat ge

electrònic en el rug bi, el fut bol ame ricà,

l’at le tis me i la na ta ció sí que són de ter -

mi nants, i es con tem pla tam bé la in clu -

sió en el fut bol. Du rant la com pe ti ció

tro bar, re flec tir i veu re fets, per met

adap tar i co rre gir as pec tes en el trans -

curs dels par tits: els equips de la NFL

comp ten amb en tre na dors a les llot ges

que fan arri bar mun tat ges d’i mat ges als 

en tre na dors a peu de pis ta via fax; en -

tre na dors i po si cions claus en l’e quip en 

joc es tan con nec tats ra diofò ni ca ment,

igual que els ar bi tres; equips NBA,

NCAA o la Se lec ció Ale man ya de fut bol

al Mun dial 2002, veuen mun tat ges de

ví deo de les pri me res parts du rant el

des cans; a l’ACB i la Lli ga Fe me ni na

de Bàsquet les es ta dís ti ques al fi nal de

cada quart són re qui sits.

n Inter net. Els por tals es pe cia lit zats per -

me ten d’ob te nir in for ma ció ade qua da

per als scout tings i soft wa re, es pe cí fic o 

no, però adap ta ble a les ne ces si tats;

tan ma teix, la fi lo so fia “punt com”, des -

prés del boom en els 90 –on l’o fer ta es -

por ti va es pe cia lit za da i in di vi dua lit za da 

hi pren gué part– de can ta l’ús de la Xar -

xa a apro fi tar la im pu ni tat del mitjà:

d’u na ban da, la ven da i tràfic de sub -

stàncies do pants, de l’al tra, les apos tes

on line, on aquest oc tu bre ten nis tes

espan yols fo ren in vo lu crats pel por tal

 bet fair.com en acu sa cions con tra el rus

Ka fel ni kov. Tro bem tam bé cam pan yes

de fi de lit za ció, com la de nike.com, fent 

ofer ta del dis seny pro pi o de la perso -

nalització de sa ba ti lles a la web, i

nba.com, obrint el vot on line per a l’All

Star’04, on el vot xinès des plaçà l’a me -

ricà Sha qui lle O’Neal en fa vor del pi vot

Yao Ming.

Co mu ni car tot hom a tot arreu és un dels

sub strats fun da cio nals de l’Inter net. Un

exem ple són les co mu ni tats vir tuals, com el

joc de l’acb.com “Su per ma na ger”, amb uns 

100.000 in te grants. Però l’ús més ac tual

per a l’a fi cio nat pas sa per la ca pa ci tat de

co mu ni ca ció en temps real del mitjà: per

se guir des de qual se vol lloc del món els re -

sul tats de la jor na da, o es col tar en di rec te el 

par tit del teu equip pre fe rit per ràdio di gi tal,

no més cal l’ac cés te lefò nic.

Ma lau ra da ment, no es pot pas sar per alt

l’es tre ta re la ció en tre l’a venç tec nolò gic i

el do pat ge així com la seva llui ta, fo na -
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9  www.msl-spor tec.com; www.nacs port.com; www.dvs-sport.com, en tre d’al tres.

Inves ti ga ció dels ser veis mèdics del FC Bar ce lo na
per a la di rec ció de pos si bles cau ses de les le sio nes
als seus ju ga dors aques ta tem po ra da.  

www.el mun do de por ti vo.es/20041007no ti cia17701

L’e quip olím pic es pan yol de vela va es tu diar i re -
co llir da des me te reolò gi ques del camp de re ga tes
d’Ate nes, in situ, du rant 4 anys, per tal de con èi -
xer al ma xim les con di cions de com pe ti ció du rant 
el Jocs.

www.fr.sports.yahoo.com



men ta da en la re cer ca d’in for ma ció. La

con di ció de qual se vol sub stància po ten -

cial ment do pant és que no si gui de tec ta -

ble: que no dei xi ras tre d’in di ca dors o

 sigui nova i no pre vis ta pels sis te mes de

de tec ció, com el re cent THG. El se gui -

ment dels es quia dors Mueh legg, La zu ti na

i Da ni lo va a Salt Lake City es de ter minà

per va ria bles san guí nies sos pi to ses, però

no con cloents, de les anà li sis prèvies obli -

gatò ries. Fou qües tió de pre veu re mo -

ments de do si fi ca ció per a po der tro bar

res tes d’a que lles pos si bles sub stàncies,

en aquest cas dar bo poe ti na alfa o NESP,

sub stància sin te tit za da anà lo ga a l’EPO.

Ara bé, l’a par tat se gon, ca pí tol C, del Codi 

Anti do pat ge del Mo vi ment Olím pic del

2003 pre veu ja una nova ame na ça tec -

nolò gi ca: “Que da prohi bit ex pres sa ment

l’ús d’e le ments genè tics o cèl·lu les que

tin guin ca pa ci tat per aug men tar les

 prestacions”. Se gons la WADA (World

Anti do ping Agency), el 2007 podrà fer-se

rea li tat la ma ni pu la ció genè ti ca10 en l’es -

por tis ta (transgènic, doncs).

New Me dia i la cul tu ra
de la rea li tat vir tual:11

esport me dià tic

La xar xa me dià ti ca és de ter mi nant, atès

que su po sa con si de rar les re la cions en tre

so cie tat i me dia, tot con tex tua lit zant les

se ves di men sions tec nolò gi ques i de pro -

duc ció econò mi ca: Ma nuel Cas tells ens

si tua en la cul tu ra de la rea li tat vir tual,

on la so cie tat rep in for ma ció de la rea li tat

a tra vés dels mit jans de co mu ni ca ció, els

quals di fo nen la seva pròpia vi sió mit jan -

çant un dis curs de ter mi nat per in te res sos; 

cada in di vi du, en fun ció de les se ves pos -

si bi li tats (econò mi ques i de co nei xe ment)

i en torn, té opor tu ni tat d’op tar o no per

uns mit jans o ca nals, i per tant, per aque -

lla o aque lles vi sions par ti cu lars que con -

di cio nen la rea li tat a què ac ce dim; els

mit jans de co mu ni ca ció ofe rei xen, tec -

nolò gi ca ment, una rea li tat ac tual i pro pe -

ra però de con text em mot lla ble, efí me ra; i

per a ser algú, per ser reals, o per con èi xer 

la rea li tat d’a quell en torn glo bal o lo cal on

vi vim, hem d’estar en el mitjà. En cas

contrari, no existim. 

La in te gra ció tec nolò gi ca, xar xes de

satèl·lits, ca ble, i la di gi ta lit za ció ha re di -

men sio nat el con cep te de qua li tat, pro xi -

mi tat, ac ces si bi li tat i trans mis sió en

temps real. El mo del te le vi siu, de ra dio -

di fu sió i l’Inter net està de ter mi nat i orien -

tat cap a la di ver si fi ca ció, seg men ta ció i

cos tu mit za ció de l’o fer ta, amb la in ten -

cio na da prio ri tat de l’au dièn cia: adap ta -

ció de re gla ments per fa ci li tar la pu bli ci -

tat12 (am plia ció de temps morts

–bàsquet–, pun tua cions –vo lei bol– i pe -

río des de des cans –fut bol i rug bi–, am -

plia ció de su per fí cies com als cot xes de

F1), en equi pa cions, als noms; ade qua -

ció de ca len da ris, no coin cidè ncia de par -

tits (la jor na da del 6 Na cions es juga en

2 dies i 3 ho ra ris) i com pe ti cions (UEFA i

Cham pions Lea gue o ULEB Cup i Euro

Lea gue es ju guen di fe rents dies de la set -

ma na); trans mis sions en “pri me time”;

ofer ta de ca nals i por tals es por tius es pe -

cia lit zats i com petè ncia en tre ca de nes

per amor tit zar les com pe ti cions ofer tes,

com Te le5 amb la F1 i Ca nal+ amb el

fut bol o el “pay per view”. L’es pec ta cle

es veu am pli fi cat per la tec no lo gia,

apro pant i fent par tí cip: l’ex pres sió dels

es por tist@s, es tar dins un cot xe de

ral·lis, po sar proa a una ona da de 5 me -

tres, apre ciar al de tall el gest tècnic d’un

dri blat ge, sen tir el so roll d’u na es mai xa -

da o un pla cat ge, es tar pre sent en la dis -

cus sió en tre ju ga dor i en tre na dor, avan -

çar-te a una de ci sió ar bi tral, en ten dre

 comentaris tècnics d’ex perts, veu re mun -

tat ges, re sums, re pe ti cions, i fins i tot vo -

tar i opi nar per mòbil...

A part de les in ver sions me dià ti ques en

l’es port de mas ses (on ja hi ha re talls,

com al Cal cio o a l’ACB aquest any), si es

trac ta d’un es port que atrau les au dièn -

cies és ren di ble i surt als me dia (fi gu ra 1). 

Els èxits són ren di bles, i acon se guei xen

se gui ments, com el bàsquet fe me ní a l’Eu -

ro peu o la Joan ne So ma rri ba al Cam pio -

nat del Món de Ci clis me el 2003. En cas

con tra ri, no hi ren di bi li tat per a cap de les

parts im pli ca des: si no hi ha re per cus sió

me dià ti ca no és ren di ble per als equips, o

si no és emo cio nant no és pro fi tós econò -

mi ca ment per als me dia: al Gi ro’03 els

equips es pan yols no hi par ti ci pa ren en

no te le vi sar-se la pro va; la tem po ra da

2002-03, la ma jo ria d’e quips de la 2a di -

vi sió de la Bun des li ga ba sa ven el seu

pres su post en drets te le vi sius d’u na ca de -

na de pay per view que va fer fa lli da pos te -

rior ment; la Lli ga Mun dial de Vo lei bol no

se se gueix com fa 5 anys, ni el tennis fe -

me ní, o la fal ta de mer cat no ha me dia tit -

zat els 12 mun dials con se cu tius del fun -
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10 Pos si ble a par tir de la co di fi ca ció de la in for ma ció con tin gu da al ge no ma humà, des del fe brer del 2001.
11 Real:que té existència efec ti va; vir tual: que té vir tut de pro duir un efec te.
12 La im portància de la pu bli ci tat a la te le vi sió és un punt de con trovè rsia. Hi ha sec tors que de fen sen la to tal ne ces si tat del mitjà en aquest fet, al tres com Cro teau&Hoy nes

(2000), es de can ten per la de ter mi na ció de la pu bli ci tat a la te le vi sió, però no de la seva de pendència. 

Els at le tes Kos ta di nos Ken te ris i Eka te ri ni Tha -
nou, fo ren ex pul sats de l’e quip olím pic grec al no
pre sen tar-se als con trols an ti do pa tge.
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n FIGU RA 1.
Au dièn cia, Mèdia i Pro fes sio na lit za ció a la
Xar xa Espor ti va (Ela bo ra ció pròpia a par tir 
de Mi ller i altres, 2001).
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boar der Bjorn Dun ker beck (E11) o l’ac -

tual cam pio na Dai da Rua no (E64).

La prem sa es por ti va prin ci pal ment, se -

guint els mo dels d’in for ma ció i con train -

for ma ció po lí tics, és uti lit za da com a eina

de pres sió, per exem ple cap als àrbi tres, o 

dialè cti ca en tre clubs, i tam bé mit jan çant

no ti cies “son da” s’es pe cu la, es creen i

me su ren de li be ra da ment es tats d’o pi nió

da vant pos si bles fit xat ges o es tratè gies

dels clubs i ins ti tu cions. 

Com a dada quan ti ta ti va, és des ta ca ble

que el dia ri es por tiu Mar ca si gui el se gon

dia ri amb més ti ra da (537.245 exem -

plars) i di fu sió (386.413 lec tors) na -

cional, no més da rre re d’El País

(584.943 exem plars i 462.0897 lec tors)

de juny 2003 a juny 2004.13

La mo ti va ció econò mi ca i la me dia tit za -

ció de l’es port, així com l’es por ti fi ca ció

dels mit jans (in clo sa la prem sa rosa: ca -

sos Beck ham, Ro nal do, Kobe Bryant...)

són tam bé in trín secs de la SIC. Però, com

veu rem a con ti nua ció, el que és de ter mi -

nant do na da la pe ne tra ció so cio cul tu ral

de l’es port, és el po der del llen guat ge que

trans met i com aquest so cia lit za: “els po -

ders que es tro ben a les xar xes me dià ti -

ques pas sen a un se gon ter me res pec te

el po der dels flu xos que s’in cor po ra a

l’es truc tu ra i el llen guat ge d’a ques tes

xar xes” (Cas tells, 1996).

De la se xua lit za ció
a la ‘ne go cia ció’ del gène re
i els este reo tips a l’esport

D’a cord amb la doc tri na mar xis ta, la glo -

ba lit za ció en ge ne ral i l’es port en par ti cu -

lar, tor na a ser un or dre on una clas se

 dominant, en aquest cas blan ca, oc ci den -

tal, he te ro se xual, pa triar cal i con su mis ta,

sot met una ma jo ria po bla cio nal i mi no ries 

so cio cul tu rals per a un be ne fi ci. Això no

és cap se cret, però sí que és di fe ren cia dor

pel que fa a la for ma com s’expressa el

PODER des d’aquestes estructures.

Mi chael Fou cault (1990) de fi neix el po der

com un con ti nu i he gemò nic me ca nis me

d’a que lla so cie tat que s’ex pres sa a di fe -

rents ni vells. El pri mer pas sa per l’ac ció

im me dia ta del com pli ment de les re gles,

de joc per exem ple. El se gon és més

“tàctic”, ins ti tu cio nal, i té una fun ció nor -

ma lit za do ra, com és el cas de l’o bli ga ció

de de ter mi na da ves ti men ta es por ti va se -

xis ta en de ter mi na des mo da li tats fe me ni -

nes a di ferè ncia de les mas cu li nes; o la

prohi bi ció de de ter mi na des ce le bra cions a

la NFL (Na tio nal Foot ball Lea gue) i la NBA

(Na tio nal Bas quet ball Asso cia tion), en de -

sa cord amb el con cep te d’es por ti vi tat de fi -

nit a la cul tu ra eu ro pea oc ci den tal, però no

de la cul tu ra afroa me ri ca na. Un ter cer ni -

vell, “es tratè gic”, es tro ba en re la ció amb

l’e du ca ció, el dis curs i els me ca nis mes de

re pro duc ció cul tu ral, i és in trín sec als mit -

jans de co mu ni ca ció i me ca nis mes de pro -

duc ti vi tat econò mi ca: Nike, es pe cial ment,

junt amb la res ta de grans mar ques i dis tri -

buï do res es por ti ves, han pre sen tat cam -

pan yes pu bli cità ries amb un alt con tin gut

d’es te reo tips (She lley, 2000), lí nies de

moda i cal çat, di fe ren ciat per a un seg ment 

de mer cat, la dona, de la ma tei xa ma ne ra

que ho fa per al bàsquet o el fut bol; o les

com pe ti cions ofi cials (ins ti tu cio nals, per

tant) pro fes sio nals o no, es diuen d’u na

ma ne ra per a una mo da li tat i s’hi afe geix,

com a di fe ren cia dor, la pa rau la “fe me ní” o

“wo man” per a una al tra.

Ju dith But ler (1997) va més enllà que Fou -

cault en en fo car com a es te reo tips, se xua lit -

za ció mer can til i di fe ren cia ció (Johns,

Johns, 2000) que afec ten el pro cés de re -

pro duc ció i cons truc ció so cial de la iden ti -

tat. El con cep te de nor ma ti vit za ció fa re -

ferè ncia als efec tes més pro funds de l’ús

dels flu xos d’in for ma ció des de mit -

jans, mar ques i ins ti tu cions: el llen guat ge, 

imat ge i es truc tu res com por ten as su mir,

fo men tar i en ten dre la pràcti ca es por ti va (i 

la so cie tat) en fun ció d’u nes mo da li tats

mas cu li na o fe me ni na, i per tant, con di -

cio na da per la de si gual tat hierà ti ca ac -

tual, atès que es fo na men ten a di fe ren ciar 

si qui prac ti ca es port ho fa com a dona o

com a home.

Cal anar ob ser vant, però, de qui na for ma

la so cie tat, de for ma col·lec ti va o in di vi -

dual, ne go cia amb aquests es ta tus per

tro bar el seus es pais, rei vin di cant drets,
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Este reo tips, me tro se xua li tat, am bi güitat...

¬
Ma rion Jo nes 
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¬
Den nis Rod man
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iden ti tats o gus tos. El pa triar cat es basa

en una re la ció de pro duc ció as so cia da a

l’ho me i de re pro duc ció per a la dona. En

el mo ment que l’es port es pro fes sio na lit -

za, la dona és un ele ment més amb ca pa -

ci tat de pro duc ció econò mi ca, amb el

con se qüent can vi de mo del i rols en els

en torns de les es por tis tes. En aquest sen -

tit, l’e vi dent se xua lit za ció i ex plo ta ció que 

pa teix l’es por tis ta fe me ni na tam bé ne go -

cia la di rec cio na li tat dels pa trons de pro -

duc ció, i són les es por tis tes les que tam bé 

de ci dei xen quin ti pus i qui na quan ti tat de

be ne fi ci ob te nir d’a quell es te reo tip ator -

gat, ico na se xual o cos me dia tit zat. En són 

exem ples, en di fe rent me su ra, el ma qui llat -

ge de la ve lo cis ta F. Grif fith, la Kour ni ko va i

les se ves ex hi bi cions, la ne da do ra Gem ma

Amen gual a TV o la mar xa do ra M. Vas co

po sant a Inter viú.

Una si tua ció si mi lar es dóna amb el

col·lec tiu d’es por tis tes afroa me ri cans, els

quals van im po sant, a poc a poc, la seva

iden ti tat col·lec ti va i el seu es til en la com -

pe ti ció, igual com van pre nent for ça els

sin di cats de ju ga dors, fent front a una ex -

plo ta ció i im po si cions cul tu rals no prò -

pies. Ico nes con tra po sa des per a uns són

Mi chael Jor dan, com a exem ple d’a froa -

me ricà uti lit zat i se duït per la cul tu ra blan -

ca, i Alex Ivers son, re ferè ncia de la iden ti -

tat i cul tu ra afroa me ri ca na.

Tam bé la rei vin di ca ció de la se xua li tat i

l’ex pres sió de la seva di ver si tat tro ba en

l’es port un dels punts d’in fle xió més im -

por tants, en gran part gràcies a la pro xi mi -

tat vir tual que ofe rei xen els mit jans.

Actual ment (tot i els en fron ta ments se xis -

tes opor tu na ment am pli fi cats com els de

M. Hig gins i A. Mou res mo), l’es port fe me -

ní es mos tra com un es pai més di vers i

obert que el mas cu lí en aquest sen tit, on

ju ga do res ja me dià ti ques, com Mar ti na

Nav ra ti lo va, tren ca ren el gel per afa vo rir

la igual tat i llui tar ober ta ment con tra la

ho mofò bia i la discriminació. 

Sen se pas sar per alt ni com pa rar la fi gu ra

del polè mic i trans gres sor Den nis Rod -

man, és prin ci pal ment als es ports col·lec -

tius mas cu lins, on l’he te ro se xua li tat és un 

dels prin ci pis ge ne ra dors del seu es pai so -

cial, i on les es tre lles eu ro pees es tan apor -

tant una cer ta dosi i moda d’am bi güi tat

sota el con cep te de me tro se xua li tat, ter -

me que no posa en dub te la seva se xua li -

tat, però que comprèn l’ad qui si ció de

certs es te reo tips fe me nins.

La cri si de l’esta ment
po lí tic i l’Estat: esport
Poli tit zat

Que la clas se po lí ti ca vul gui sor tir a la foto 

de qual se vol es de ve ni ment es por tiu d’im -

portància o acon se guir una imat ge en una

ce le bra ció, obeeix a mo tius d’es tratè gia i

pla ni fi ca ció d’a gen da, i és ja ha bi tual i po -

lí ti ca ment im pres cin di ble. Com ha es tat

ci tat prèvia ment, és una qües tió d’es tar o

no exis tir. El que és des ta ca ble però, és de 

qui na for ma les com pe ti cions i es de ve ni -

ments es por tius po den ser útils po lí ti ca -

ment en re la ció amb la seva re per cus sió

so cial, és a dir, la seva co ber tu ra me dià ti -

ca. En el cas es pan yol, es trac ta d’u na

evo lu ció me dia tit za da de l’ús so cial de

l’es port que pren ca rac te rís ti ques de la

Gue rra Fre da i el Circ Romà. Sen se arri bar 

a aquells ex trems a cau sa de la vi gent le -

gis la ció es ta tal, a Cuba però, segueix

tenint aquella utilitat propagandística, i a

Amèrica del Sud és una eina de contenció

social. 

Les com pe ti cions in ter na cio nals i els seus

èxits o fra cas sos són una im por tant va ria -

ble per a l’opi nió pu bli ca del país, per què

cons ti tuei xen un ele ment de le gi ti ma ció

de la iden ti tat: un clar exem ple fou la de -

rro ta dels All Blacks al Cam pio nat del

Món de Rug bi 95, fet que va pro vo car una 

cri si d’es tat que du gué a la de pre cia ció del 

dòlar NZ, que va arri bar a per dre el 50 %

res pec te del dòlar USA, i de la qual Nova

Ze lan da ne ces sità dos anys per a re cu pe -

rar-se econò mi ca ment. Sen se arri bar a

aquests ex trems però, a la prem sa espa -

nyola és ha bi tual veu re des prés de les

grans com pe ti cions in ter na cio nals com -

pa ra cions re la cio nant els re sul tats es por -

tius amb al tres va ria bles econò mi ques de

la res ta dels paï sos par ti ci pants, cosa que

tant ens fa creure que som una gran

potència econòmica com un país en vies

de desenvolupament. 

A part de de ba tre so bre les re trans mis -

sions es por ti ves “d’in terès na cio nal”, les

sub ven cions i con trol de clubs i fe de ra -

cions es por ti ves (su pe di ta des en aquest
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El Cric ket, es port co lo nial brità nic amb gran ri -
va li tat a la Common wealth.

Se lec ció All Black Rugby Adap tat, es port na cio -
nal a Nova Ze lan da, en aques ta mo da li tat als
Jocs Pa ra lím pics d’Ate nes 2004.

L’es port es una via d’in te gra ció i so cia lit za ció,
però la con ti nuï tat dels pro jec tes és tant im por -
tant com la pròpia ini cia ti va.
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exer ci ci a les ex pec ta ti ves de re sul tats per

a Ate nes 2004) o els pro gra mes ADO, tots 

ells di ri gits a l’es port d’e lit i pro fes sio nal,

cen tren, per llei, les com petè ncies es ta -

tals. És a ni vell lo cal on es duen a ter me

les cam pan yes adre ça des tant a la ma jo -

ria po bla cio nal com a les mi no ries, em -

mar ca des sota el dis curs de l’es port per

tot hom, in te gra ció o so cia lit za ció a tra vés

de l’es port. Però com bé apun ta Gas par

Maza (2002, pàg. 63) re fe rint-se a ac tua -

cions amb grups d’im mi grants al ba rri

del Ra val de Bar ce lo na, aques tes inter -

vencions dis con tí nues van “ge ne ral ment

molt lli ga des a la pu bli ci tat i els mit jans

d’in for ma ció do nant prio ri tat a la imat ge, 

al gest a la no ti cia, o al si mu la cre més

que als tre balls per obrir fis su res o reco -

nèixer als que anò ni ma ment fa bri quen

ve ri ta bles pro ces sos de so cia lit za ció”.

El pro cés en què s’es ta blei xen re la cions

en tre la so cie tat i el po der és el fet po lí tic.

Des d’a ques ta de fi ni ció, des ta quen en tre

d’al tres dos as pec tes que ca rac te rit zen la

Xarxa esportiva: 

La fun ció de l’Estat. Els go verns són l’es -

truc tu ra d’e xer ci ci del po der. Les se ves

fun cions en uns temps en què de sa pa rei -

xen no no més les fron te res co mer cials,

són bàsi ca ment les de fis ca lit za ció, con -

trol in tern en l’en torn ma croe conò mic do -

mi nant amb un in ter ven cio nis me va ria ble, 

ofe rir sub si dia rie tat als re si dents, i com -

ba tre les xar xes del crim.

Ja le gis lat l’es port pro fes sio nal, les xar xes

del crim es por tiu són prio rità ries. La fal si fi -

ca ció de pas sa ports, com en el cas del Cal -

cio o a l’Eu ro lli ga Fe me ni na de Bàsquet,

pas sa a ser se cund ària, i és la per se cu ció i

pe na lit za ció del do ping el gran pro ble ma

glo bal a par tir de Los Ánge les’84: aquest

fou ini cial ment pro mo gut a ni vell es ta tal,

com el dut a ter me sis temà ti ca ment a la

RDA; les com petè ncies en el seu con trol

han es tat di fu sa ment pi ra mi dals, des dels

ma tei xos clubs i fe de ra cions a co mitès na -

cio nals; a sin di cats es por tius pro fes sio nals

com la NBA o la NHL, se’ls ha permès par -

ti ci par a Jocs Olím pics –la pri me ra ve ga da

amb el Dream Team a Bar ce lo na’92– sen se 

que els seus es por tis tes ha gues sin de pas -

sar cap con trol; pos te rior ment, s’ha anat

de mos trant que cer tes fe de ra cions de certs

paï sos han ta pat ca sos po si tius en con trols

in terns evi tant així des qua li fi ca cions per a

com pe ti cions in ter na cio nals; els co mitès

olím pics i les fe de ra cions no acor den llis tes

de pro duc tes prohi bits de ma ne ra con jun ta; 

fins al punt en què es pre tén acon se guir un

con sens glo bal i in de pen dent mit jan çant la

crea ció de la World Anti-Do ping Agency

(WADA);14 al guns paï sos com els USA i el

Ca nadà no en fir men l’ac ta fun da cio nal fins

a acon se guir un trac te pre fe ren cial per als

seus at le tes. I en aquest con text d’in de fi ni -

ció, sor geix el THG. Això sí, amb aquests

pre ce dents a la WADA, Geor ge W. Bush, a

la seva cam pan ya per a la ree lec ció, cen tra

el seu pro gra ma es por tiu en la llui ta con tra

el do pat ge.

La no ció d’Estat-Na ció. Al con cep te d’es -

tat as so ciat a la te rri to ria li tat, se suma el

d’i den ti tat na cio nal, i el de la re sidè ncia

de l’in di vi du. Aquest és cada dia més fle -

xi ble do na des les no ves es truc tu res su -

pra na cio nals, glo ba lit za ció de la mi gra ció

i la diàs po ra.

Com a in tro duc ció als dis cur sos so bre la

iden ti tat na cio nal, no es pot dei xar d’es -

men tar el joc que va do nar la Se lec ció

Fran ce sa Cam pio na del Món de Fut bol el

98: “en un con text po lí tic d’as si mi la ció

ètni ca i cul tu ral a la Re pú bli ca (Daun cey, 

Hare, 2001)” (se guint els pa trons més

‘rea ga nis tes’ del melt ting pot), aquell

triomf fou ve nut pel go vern com el triomf

de l’es tat d’es pe rit di vers, mul ti ra cial i in -

te gra dor, i Zi da ne fou la seva ico na; men -
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Di fe rents usos po lí tics de la iden ti tat na cio nal.
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tre, el FN de Le Pen cri ti ca va el com bi nat,

tant abans com des prés de la vict òria,

com a imat ge de la de cadè ncia dels va lors 

na cio nals des d’u na vi sió xenò fo ba i po pu -

lis ta.

Les dis pu tes hist òri ques en tre paï sos tam -

bé es re tro ben als te rrenys de joc i es pre -

sen ten com a punt de pos si ble tro ba da i

re con ci lia ció; així semblà ser el Cam pio -

nat del Món de Fut bol 2002 en tre Co rea

del Nord i del Sud, o al con tra ri, com en

aquest ma teix cam pio nat fou l’en fron ta -

ment a vui tens de fi nal USA-Mèxic (0-2),

qua li fi cat per la Casa Blan ca com a re ven -

ja de la ba ta lla d’El Ala mo, Te xas, any

1836. Des d’un al tre cai re de na cio na lis -

me, em pa rat en pre ce dents com les se lec -

cions an gle sa, gal·lesa, es co ce sa i ir lan -

de sa, en un dels mo ments de ma jor

 crispació po lí ti ca a l’Estat, es ca na lit za

des de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, per

pri me ra ve ga da de ma ne ra ofi cial, el de -

bat po lí tic de la iden ti tat na cio nal mit jan -

çant les Se lec cions Na cio nals Espor ti ves.

L’es port és aquí una eina de dis curs po lí tic 

al ho ra que de po der: el mo ment del de bat

ha es tat de ter mi nat per una con ve nièn cia

i ajus ta ment de po si cions i dis cur sos al

tri par tit. El fet és en quin “te rreny de joc”

se cen tra ria el de bat si no es do nés l’ac -

tual as sig na ció de car te res en tre el Par tit

dels  Socialistes de Ca ta lun ya, Ini cia ti va

per Ca ta lun ya i Esque rra Re pu bli ca na de

Ca ta lun ya, a qui per to ca la Se cre ta ria Ge -

ne ral de l’Esport.

Les na cio na lit za cions, com els ca sos de

les at le tes Mon tal vo o Alo zie, l’im pac te de 

l’e fí mer cam pió olím pic “Jua ni to” Mueh -

legg o l’e quip de fut bol his pa no-ar gen tí

del Le ga nés, són al gu nes d’u na llar ga llis -

ta, que cal di fe ren ciar de les es tratè gies

fis cals d’es por tis tes com Arant xa Sán chez 

Vi ca rio o Bo ris Becker en el seu moment a 

Andorra o Mònaco. 

S’es ta bleix tam bé una re la ció en tre la cri si 

del con cep te d’Estat i la violè ncia a l’es -

port. El cas més sig ni fi ca tiu o de re per cus -

sió me dià ti ca es dóna al fut bol: “L’es port,

com a sig ne d’i den ti tat, afi lia ció in di vi -

dual i col·lec ti va, tras pas sa els lí mits de

l’es pec ta cle/emo ció, per a arri bar a si -

tua cions de rei vin di ca ció so cial. És pre -

ci sa ment allà on les ins ti tu cions de

 poder es tro ben li mi ta des, com a Sud -

amé ri ca, on se suc ceei xen aquest ti pus

d’a con tei xa ments de ri vats de l’es port es -

pec ta cle” (Ca pa rrós, 2002, pàg. 484).

El Di gi tal Di vi de,
rep te edu ca tiu glo bal: 
la for ma ció dels espor tis tes

L’es glaó di gi tal,15 ex clu siu per de fi ni ció,

és la de si gual dis tri bu ció de tec no lo gia i

ca pa ci tat tec nolò gi ca, in cloent-hi l’ac -

cés i l’ha bi li tat d’u ti lit zar-les (edu ca ció).

L’es port d’alt ren di ment, si gui profes -

sional o no, com por ta una alta càrre ga

horà ria lli ga da a l’en tre na ment i la com -

pe ti ció, i és la fal ta de temps o la in com -

pa ti bi li tat amb els ho ra ris do cents els

prin ci pals mo tius amb què es jus ti fi ca el

fracàs es co lar a l’en sen ya ment obli ga to ri

i la di fi cul tat en el se gui ment, dis con ti -

nuï tat, aban do na ment, ab sen tis me o,

sim ple de sin terès, a l’en sen ya ment uni -

ver si ta ri. Les TIC, do na des la seva fle xi bi -

li tat, mo bi li tat i des cen tra lit za ció ofe rei -

xen pre ci sa ment la pos si bi li tat d’a dap tar

els dis senys cu rri cu lars a les ne ces si -

tats d’a quest ti pus d’a lum nat, en tots els

 nivells edu ca tius. L’a dap ta ció dels cu rrí -

cu lums per a es por tis tes no ha de cen -

trar-se en la fle xi bi lit za ció del re que ri -

ment d’as sistència a clas se o d’ho ra ris

d’e xa men, sinó mit jan çant la tu to rit za ció 

in di vi dua lit za da, via e-mail, el de sen vo -

lu pa ment de cu rrí cu lums i plan te ja ment

de  tasques d’en sen ya ment-apre nen tat ge

sig ni fi ca ti ves i fle xi bles en el temps i l’es -

pai –uti lit za ció de xats i fòrums–, com pa -

ti bles amb la docè ncia a distància i la

 implantació i as sen ta ment de cam pus/

co mu ni tats vir tuals, que lo ca lit zin i cen -

tra lit zin l’a ten ció do cent i bu rocr àti ca a

l’a lum nat. Es trac ta d’a dap tar, ges tio nar

i aten dre ade qua da ment un grup  pobla -

cional, pla ni fi car i pro gra mar es pe cí fi ca -

ment te nint en comp te la seva di ver si tat i

ne ces si tats, a tra vés de fór mu les (pre sen -

cial, a distància, on line), o  sobretot, la

com bi na ció d’a ques tes per apor tar la fle -

xi bi li tat ne cess ària tant a l’a lum ne com

al cen tre do cent i al pro fes so rat. Per això, 

però, cal in ver sió i per so nal do cent es pe -

cia lit zat, i so bre tot, no cen trar-se úni ca -

ment en docè ncia post uni ver sità ria, la

més pro fi to sa econò mi ca ment, sinó a ini -

ciar pro gres si va ment, des de les pri me res 

eta pes obli gatò ries, l’hàbit d’e du car i

apren dre amb les TIC i les se ves ei nes. 

L’e du ca ció pas sa tam bé per la for ma ció

in te gral, so bre tot te nint en comp te els

efec tes me dià tics de la po pu la ri tat i els

volà til ment in te res sats en torns dels es -

portistes. Ca sos com els fut bo lis tes Gas -

coinne, Ju lio Alber to, les acu sa cions

 sobre els re pre sen tants de Ro nal do o la

con vul sa bio gra fia de Mike Tyson en són

exem ples. Pel que fa a aques ta qües tió,

s’o bren dues vies d’ac tua ció:

n l’a cadè mi ca: in clu sió de con tin guts

adients als in te res sos i pos si bles ne ces -

si tats del grup, re fe rents es pe cial ment a 

ges tió. 

n im pli ca ció per part dels clubs: pre ce -

dents com Harry Edwards en són un

exem ple. So ciò leg emè rit a la UC Ber ke -

ley, lí der del col·lec tiu d’es por tis tes

afroa me ri cans “Black Pant hers” a fi -

nals dels 60, fins al 2003 fou as ses sor

dels San Fran cis co 49rs (NFL) i Gol den

Sta te Wa rriors (NBA). La seva tas ca se

cen tra va en la so cia lit za ció dels ju ga -

dors a l’en torn del pro fes sio na lis me i,

es pe cial ment, en el pro cés de rein ser -

ció so cial  una ve ga da fi na lit za da la

seva ca rre ra es por ti va. 
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Pla ni fi ca ció estratè gi ca
i si ner gies de la ciu tat
infor ma cio nal: els grans
esde ve ni ments espor tius:
l’e xem ple de Bar ce lo na’92 
Les ma croes truc tu res ur ba nes, ciu tats in for -

ma cio nals, es ca rac te rit zen per l’expan sió

te rri to rial a es ca la re gio nal, sota pa trons de

pro duc ció i con sum, con cen tra ció d’in te -

res sos i des cen tra lit za ció de fun cions (a ni -

vell lo cal, es ta tal i glo bal). Aques ta reor de -

na ció obeeix a la lògi ca de les si ner gies, on

la pro xi mi tat és el mi llor mitjà de re la ció, i

són fruit de pla ni fi ca cions es tratè gi ques a

mitjà i llarg ter mi ni: exem ples pro pers són

Ma drid, que cen tra lit za i lo ca lit za les ins ti -

tu cions de po der; Se vi lla, on no s’ha apro fi -

tat l’em pen ta de l’Expo; o la re va lo ra ció de

Bil bao amb el Gug gen heim. La Bar ce lo na

del Fòrum 2004 ha es tat un pas més, al ho -

ra que un pretès punt d’in fle xió, d’un pro jec -

te ini ciat els anys 80 que pas sa va per acon -

se guir les Olim pía des del 92. Aquest ti pus

de pla ne ja ments16 se cen tren en els punts

d’ac tua ció se güents: 

n Re cer ca de mo dels de fi nan ça ment: lo -

cal i es ta tal per al 92, cap al co fi nan ça -

ment pú blic i pri vat del Fòrum 2004 o

el “TRAM” (tram via que re co rre tota la

Dia go nal, una de les grans avin gu des de 

la ciu tat)

n Crea ció de xar xes de co mu ni ca ció i

 telecomunicació com a mitjà de de sen -

vo lu pa ment i ac ces si bi li tat: les ron -

des, la pota sud, els tú nels de Vall vi -

dre ra i Ga rraf, pla ça Cerdà, la ter ce ra

pis ta a l’ae ro port, am plia ció de lí nies

del me tro, l’AVE; ca ble, fi bra òpti ca i

ban da am pla, Webs i e-go vern ment, o

les to rres Fos ter a Coll se ro la i Ca la tra -

va a Mont juïc, em mar ca des en el pro -

jec te Bit’92.

n Pro jec tes ur ba nís tics: va lo ra ció de la

pe rifè ria; reha bi li ta ció del cen tre urbà,

com al Ra val mit jan çant el Mac ba o re -

no va ció a Nou Ba rris; l’a ne lla Olím pi ca; 

re cu pe ra ció del front ma rí tim, Port de

Bar ce lo na, de la Vila Olím pi ca al 22@,

Glòries, Besòs i Diagonal Mar o la Torre

Agbar.

n Impli ca ció de cen tres de co nei xe ment en 

el te rri to ri i els pro jec tes: l’INEFC a l’a ne -

lla olím pi ca de Mont juïc du rant els Jocs

del 92 i la seva vin cu la ció al Fòrum Bar -

ce lo na 2004; Uni ver si tat Pom peu Fa bra 

a la reha bi li ta ció del Ra val, un dels bar -

ris més de gra dats de la ciu tat, de la Uni -

ver si tat de Bar ce lo na a les ins tal·la cions

olím pi ques de la Vall d’He bron o les de

la Uni ver si tat Po litè cni ca de Ca ta lun ya,

ESADE o IESE en els pro jec tes ur ba nís -

tics i de ges tió del Fòrum 2004.

n Inte gra ció ur ba nís ti ca a l’en torn: el Pa -

lau Sant Jor di d’Iso za ki, el “me tal·lúr -

gic” Gug gen heim de Frank O. Gehry al

Ner bion o l’Edi fi ci Fòrum a la plat ja de

Sant Adrià.

Ara bé, Bar ce lo na pre sen ta dos fets dis tin -

tius cla ra ment in for ma cio nals: 

n Ges tió del Can vi. A par tir dels Jocs

Olím pics, en l’àmbit de la po lí ti ca es -

por ti va s’a mor tit zen les in ver sions en

in fraes truc tu res i re cur sos hu mans

mit jan çant nous mo dels de ges tió des -

cen tra lit zats i com par tits, i sor geix

una xar xa d’ins ti tu cions es por ti ves lo -

cals –Unió Bar ce lo ni na d’Asso cia -

cions Espor ti ves, Insti tut Mu ni ci pal

d’Edu ca ció de Bar ce lo na (1993) i

Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta -

la nes (1994)–, que per me ten d’o brir,

in vo lu crar i fer par tí cip d’a que lles ins -

tal·la cions el gran pú blic. A ni vell es -

tratè gic, s’a pro fi ta la mi llor imat ge de

la ciu tat per do nar-li un im puls tu rís tic 

que per met d’in ver tir i do nar con ti nuï -

tat a re for mes, orien ta des tant cap a

aquest sec tor com em pa ra des sota

con cep tes de po lí ti ques de be nes tar i

cohe sió so cial. 

n Impli ca ció ciu ta da na. Pot ser in ter pre -

ta da com a sub strat del vo lun ta riat en

els Jocs i la im pli ca ció ciu ta da na sen se

pre ce dents en aquell es de ve ni ment glo -

bal, tot i ha ver an te ce dents de res pos ta

so cial en els 70 i 80. El fet però, és que

da vant la con ti nuï tat de pro pos tes la

ciu ta da nia res pon (con certs, Fi nal Four, 

Mont me ló, Mun dials de Na ta ció 2003,

la Mercè, el BAM, el So nar, el Grec o la

cur sa d’El Cor te Inglés, no però, els Dra -

gons) i opi na (ma ni fes ta cions per la

mort de Mi guel Àngel Blan co el 97,

con tra la gue rra d’Iraq, in clo sa l’espon -

tània cas so la da) mas si va ment. 

Afe gint-hi una ini cial però ja pa le sa diàs po -

ra, cos mo po li tis me, i pa cí fic i mo de ra da -

ment in con for mis ta es tat d’o pi nió, la imat -

ge de Bar ce lo na és el mi llor ac tiu i re clam

en què es va re col zar el Fòrum 2004: pre -

sen tar-se com a punt sinè rgic i de tro ba da

d’un nou i qua li ta tiu seg ment de mer cat, el

de l’o pi nió, el dià leg, els prin ci pis i els va -

lors. L’es port hi és pre sent.

Com a con clu sió:
l’e xem ple de la Isla mic
Coun tries Wo men Sport
Federation (ICWSF)17

El pas sat 12 de juny, du rant la jor na da

“L’Esport i les Con di cions de la Pau” em -

mar ca da en el Dià leg “L’Esport: un Dià leg

Uni ver sal” del Fòrum de les Cul tu res Bar -

ce lo na 2004, va par ti ci par Fae zeh Has he -

mi, Vi ce pre si den ta del Co mitè Olím pic

d’Iran i fun da do ra i ac tual Pre si den ta de la 

Fe de ra ció Esportiva de Dones de Països

Islàmics. 

D’a cord amb el codi isl àmic, la seva or ga -

nit za ció en tén l’es port com a ele ment in te -

gral de la per so na i deu re re li giós. Entre

d’al tres es de ve ni ments ha or ga nit zat ja

tres edi cions dels Jocs Espor tius per a Do -

nes de Paï sos Islàmics, com a al ter na ti va

per a to tes les do nes se gui do res de l’Islam

que te nint en comp te els deu res de la seva 

re li gió han de prac ti car es port amb vel,

sen se presè ncia de càme res ni ho mes,

 entre d’al tres, per la qual cosa els és

 impossible fer-ho sota les con di cions so -

cio cul tu rals oc ci den tals ni en de ter mi na -

des mo da li tats es por ti ves. 

Aquest es de ve ni ment és des ta ca ble pel

con junt d’as pec tes que hi coin ci dei xen

(re li gió, gène re, ne go cia ció i eman ci pa ció

so cial de la dona en la seva so cie tat con -

cre ta; adap ta ció de la pràcti ca es por ti va a

les ca rac te rís ti ques de la seva cul tu ra da -
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vant les pràcti ques d’u na cul tu ra do mi -

nant, apor ta ció po lí ti ca a les con di cions

per a la Pau, o la no presè ncia de te le vi -

sió) i es fo na men ta en una iden ti tat co mu -

na, la de dona Islàmi ca es por tis ta.

La So cie tat Xar xa és in duï da per l’‘in for -

ma cio na lis me’, fo na men ta da en la glo ba -

lit za ció econò mi ca i ca rac te rit za da per la

fle xi bi li tat que apor ta la seva mor fo lo gia

so cial, les xar xes. La Xar xa Espor ti va, com 

els al tres no des, pre sen ta un tret dis tin tiu

i iden ti ta ri, ara bé, a cau sa del seu di na -

mis me in trín sec i de la trans cendència

dels seus flu xos, és punt de tro ba da, re la -

ció i in fluèn cia d’u na gran quan ti tat de

rea li tats so cio cul tu rals, i es pre sen ta com

un dels no des amb més in ten si tat i ca pa -

ci tat d’a dap ta ció a les ne ces si tats de la

so cie tat ac tual: el fe no men de la glo ba lit -

za ció és dual i bi di rec cio nal, i així com la

so cie tat és sot me sa a un pro cés d’es tan -

dar dit za ció glo bal in duït per la nova eco -

no mia, els mit jans (en tots dos, jun ta ment 

amb l’es tat, hi “re si deix el po der”) i en

bona part a tra vés de l’ús de l’es port es -

pec ta cle, tam bé sor gei xen, s’a dop ten i es

rei vin di quen una am plia di ver si tat d’es -

pais so cials en con tra po si ció amb aques ta 

de si den ti fi ca ció. Amb ori gen o in cidè ncia 

lo cal (“on viu la gent”)18 i d’a cord amb els 

con cep tes de gust i ha bi tus, des ta ca l’a fi -

lia ció a pa trons i grups so cials, es ta blerts i 

nous, per part dels in di vi dus com a mitjà

de ne go cia ció so cial i me su ra de le gi ti -

ma ció de la iden ti tat a tra vés de l’es port.

Com al tres fets ja pre sen tats, l’ICSWF és

un exem ple més d’a quests es pais i so bre -

tot, de l’ex pres sió de les se ves iden ti tats

pròpies en torn de l’es port, com tam bé ho

po den ser els Esports Gaè lics, els Good -

will Ga mes, So li da ri tat Olím pi ca, els Gay

Ga mes, els Jocs de Po li cies i Bom bers, el

cri quet, els Jocs de la Common wealth, la

Pi lo ta Bas ca, l’USAP de Per pinyà, els

salts d’es quí als paï sos balc ànics, el beis -

bol i bas quet bol als gue tos d’USA, el fut -

bol a Amèri ca del Sud i Àfri ca, els Spe cial

Olympics, els Jocs Pa ra lím pics, el pàdel,

el polo, l’es port es co lar; l’es ca la da o

l’urbà par kour. La re cer ca i cons truc ció de 

la iden ti tat, tant glo bal com in di vi dual,

són el mitjà de re sistència al nou or dre, i

es do nen des de la com ple xi tat i plu ra li tat

dels con tex tos so cials.
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Els drets hu mans a l’esport 

§ BRU CE KIDD
Degà de la Fa cul tat d’Edu ca ció Fí si ca i Sa lut.
Uni ver si tat de To ron to, To ron to, Ca nadà

Resum

Quan par lem dels drets hu mans a l’es -

port ens re fe rim a un man dat genè ric

que abas ta una sèrie de drets re la cio -

nats en tre ells. La base del mo vi ment a

fa vor dels drets ra di ca a ac cep tar el

con cep te fo na men tal que l’es port i

el lleu re són un dret de tots els és sers

hu mans, ne ces sa ri per al seu de sen vo -

lu pa ment, la seva sa lut i per al be nes tar 

tant dels in di vi dus com de la so cie tat.

Els es por tis tes han llui tat pel dret a és -

ser trac tats amb jus tí cia i dig ni tat en

tots els as pec tes de l’en tre na ment i de

la com pe ti ció. Sota la pro tec ció de les

nor mes le gals que fan re ferè ncia a la

jus tí cia na tu ral i als seus pro ces sos, els

es por tis tes po den opo sar-se a de ci sions 

i a for mes de trac te que els afec ten i que 

in frin gei xen els seus drets hu mans. El

tema dels drets dels nens en l’es port re -

que reix con si de ra ció es pe cial. Com que 

no te nen els re cur sos i opor tu ni tats per

po der llui tar pels seus drets, els adults

han de fer-ho per ells, per as se gu rar-se

que tots els nens tin guin ac cés a ac ti vi -

tats es por ti ves i de lleu re que si guin se -

gu res i apro pia des per al seu de sen vo lu -

pa ment. Enca ra que s’ha avan çat molt

en l’ar ti cu la ció dels drets de l’es port per 

a tot hom, es por tis tes i nens, que da en -

ca ra mol ta fei na a fer per què aquests

drets s’a pli quin de for ma efec ti va.

A més a més, hem de tre ba llar per

 estendre els drets hu mans a l’as so cia -

cio nis me es por tiu i a la mi llo ra de les

opor tu ni tats de vida per a tot hom. La

llui ta pels drets dels tre ba lla dors de di -

cats a la fa bri ca ció de pe ces de roba es -

por ti va és la ba ta lla emer gent en la

 lluita pels drets hu mans en el camp de

l’es port. 

A quins drets
ens es tem re fe rint? 

El dret a ju gar. Per a al guns sem bla una

cosa tri vial, una re mi niscència d’al gu na

cam pan ya pu bli cità ria. Tan ma teix, la

ca pa ci tat d’a con se guir ex pres sió fí si ca

mit jan çant el joc, l’es port i el lleu re és

un dret bàsic i fo na men tal de tots els és -

sers hu mans. Pren dre part en ac ti vi tats

fí si ques de lleu re, com ara l’es port, en ri -

queix les nos tres vi des en un sen tit fí sic,

men tal i es pi ri tual. Tant els nens com

els adults apre nen així a tre ba llar en

equip, a coo pe rar i a llui tar per un ob jec -

tiu comú. Els qui pre nen part en una ac -

ti vi tat es por ti va s’o bli guen ells ma tei xos

a do mi nar no ves des tre ses fí si ques i a

mi llo rar el seu ren di ment. L’e mo ció d’a -

con se guir un rep te fí sic per so nal, tant se 

val que si gui el pri mer quilò me tre re -

corregut a peu o un triomf olím pic, no es

pot ex pres sar amb pa rau les, cal viu -

re-la. 

Amb aques ta fi na li tat, els de fen sors de

l’es port i de l’ac ti vi tat fí si ca de tot hom han 

llui tat per fer que l’es port si gui més ac ces -

si ble, humà i just, sota la ban de ra dels

drets hu mans. Aquest man dat genè ric

abas ta una sèrie de drets re la cio nats en tre 

ells. El pri mer, és la pre mis sa que tots els

és sers hu mans hau rien de te nir l’e ner gia,

la sa lut, el temps i l’o por tu ni tat de pren dre 

part en ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves.

Aques ta im por tant pre mis sa ha es tat l’o ri -

gen de can vis sig ni fi ca tius a tot el món i a

tots els ni vells de l’es port, pel que fa a ac -

ces si bi li tat, igual tat, in clu sió i opor tu ni -

tats de par ti ci pa ció. El man dat in clou

tam bé els es por tis tes d’e lit i els seus drets

es pe cí fics. Els mèto des d’en tre na ment

uti lit zats tra di cio nal ment a l’al ta com pe ti -

ció i la pres sió so bre l’at le ta per què doni el
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Abstract

Hu man rights in sport is a broad man da te

which en com pas ses a num ber of re la ted rights 

is sues. The cor ners to ne of the rights

mo ve ment is the fun da men tal un ders tan ding

that sport and lei su re is a right of all hu man

beings, ne ces sary for de ve lop ment, health,

and well-being of in di vi duals and so cie ties.

Athle tes have fought for the right to be trea ted

fairly and with dig nity in all as pects of their

trai ning and com pe ti tion. Pro tec ted by the

le gal doc tri nes of na tu ral jus ti ce and due

pro cess, ath le tes can dis pu te de ci sion-making 

and treat ment that in frin ges on their hu man

rights. Chil dren’s rights in sport re qui re

spe cial con si de ra tion. Sin ce they lack both the 

re sour ces and op por tu ni ties to fight for their

rights, adults must do so on their behalf,

en su ring that all chil dren have ac cess to safe,

de ve lop men tally ap pro pria te sport and

re crea tion ac ti vi ties. Whi le tre men dous

pro gress has been made in ar ti cu la ting the

rights for sport-for-all, ath le tes and chil dren,

the re re mains much work to be done to rea li ze 

the se rights. In ad di tion, we must work to

ex tend as so cia tion of sport with hu man rights

to im pro ve the life chan ces for ot hers. Figh ting 

for the rights of wor ker’s en ga ged in the

pro duc tion of sport swear is the emer ging

batt le in the strug gle for hu man rights in sport.

Key words

Hu man rights, Sport

Drets hu mans, Esport 

n Pa ra ules cla u

Bru ce Kidd (Fon t: au tor).



màxim d’ell ma teix, pot ori gi nar que de

ve ga des els drets dels es por tis tes pas sin 

a un se gon ter me da vant la im portància

d’a con se guir un ob jec tiu es por tiu de ter -

mi nat. Tam bé hi ha te mes que co rres po -

nen es pe cí fi ca ment a la par ti ci pa ció

dels nens en ac ti vi tats es por ti ves. Als

paï sos de sen vo lu pats es tan bai xant els

ni vells de pràcti ca de l’es port i les ac ti vi -

tats fí si ques i als paï sos en vies de

 desenvolupament hi ha po ques opor tu -

ni tats de prac ti car-los. Les ta xes d’o be -

si tat aug men ten al ma teix rit me que de -

sa pa rei xen ràpi da ment les aju des

econò mi ques als pro gra mes d’ac ti vi tats

fí si ques. A més a més, hi ha molts nens

que com pe tei xen en l’es port al més alt

ni vell. Aquests nens s’en fron ten als

 mateixos con flic tes que els es por tis tes

d’e lit, amb l’a greu jant que són és sers

hu mans en ple de sen vo lu pa ment i crei -

xe ment. Fi nal ment, el man dat dels drets 

hu mans a l’es port ha anat més enllà d’a -

quells que es tro ben al “te rreny de joc”.

Din tre del mo vi ment més am pli que de -

nun cia les de plo ra bles con di cions dels

qui es de di quen a la pro duc ció de roba,

cal çat i béns si mi lars, la co mu ni tat es -

por ti va es veu obli ga da a ad me tre que la

in dús tria d’e la bo ra ció de roba es por ti va

és còm plice d’a quest pro ble ma. Els ac ti -

vis tes d’a ques ta cau sa i els es por tis tes

que han llui tat pels drets dels qui es tan

“al te rreny de joc”, no po den ne gar l’e -

vidè ncia que es pro duei xen abu sos a les

em pre ses que do nen su port a l’es port i

se’n be ne fi cien. 

Les de cla ra cions
a fa vor dels drets hu mans
i l’es port 

Està àmplia ment as su mit que tots els

mem bres de la so cie tat te nen dret a gau -

dir d’o por tu ni tats per a la pràcti ca de

l’es port i de l’ac ti vi tat fí si ca, i so vint

aquest dret rep el su port de les lleis, la

po lí ti ca i les de cla ra cions na cio nals i in -

ter na cio nals. L’ex pres sió fo na men tal

dels drets dels és sers hu mans és la De -

cla ra ció Uni ver sal dels Drets Hu mans.

Aques ta va ser apro va da per les Na cions 

Uni des el 1948 i ha es tat ra ti fi ca da pos -

te rior ment per pràcti ca ment tots els go -

verns del món. Són aquests els que han

de ga ran tir a to tes les per so nes els drets

con tin guts en la De cla ra ció. La De cla ra -

ció pro cla ma nom bro sos drets, en tre els

quals es tro ben els drets al lleu re i a un

ade quat ni vell de sa lut, edu ca ció i cul tu -

ra. Els con se güents es ta tuts i con ven -

cions tam bé do nen su port a l’es port –i a

l’e du ca ció, la sa lut i el lleu re que hi van

im pli cats. Per exem ple, la Con ven ció

Inter na cio nal per als Drets de la Infància 

(1990) re fer ma el dret de tots els nens a

l’e du ca ció, el lleu re, el joc i les ac ti vi tats 

cul tu rals. L’Esta tut Inter na cio nal de

l’Edu ca ció Fí si ca i l’Esport (1978) de -

cla ra que l’e du ca ció fí si ca i l’es port

cons ti tuei xen un dret fo na men tal per a

tot hom i que són es sen cials per a l’e du -

ca ció al llarg de tota la vida. La Con ven -

ció Inter na cio nal per a l’Eli mi na ció de

Tot Ti pus de Dis cri mi na ció Ra cial

(1965), el Con ve ni so bre Drets Econò -

mics, So cials i Cul tu rals (1966), i la

Con ven ció Inter na cio nal so bre l’Eli mi na -

ció de to tes les for mes de Dis cri mi na ció

con tra les Do nes (1979) in clouen, to tes

elles, drets que ga ran tei xen la par ti ci pa -

ció de to tes les per so nes en l’es port i en

el lleu re. 

Aquests con ve nis i con ven cions te nen

rang de llei als paï sos sig na ta ris, i les or -

ga nit za cions no go ver na men tals (ONG’s)

d’a quests paï sos fan un se gui ment de la

seva apli ca ció. Ma lau ra da ment, molts

paï sos, in clo sos els Estats Units, no han

sig nat molts d’a quests con ve nis. Els

con ve nis i con ven cions es men tats abans 

in clouen un am pli es pec tre de drets, en -

tre els quals es tro ben els drets a

 l’esport i al lleu re. Inclou re l’es port i el

lleu re en aquests do cu ments ha propor -

cionat als edu ca dors i als ac ti vis tes

un tram po lí per es ten dre i ela bo rar els

drets as so ciats a la par ti ci pa ció en l’es -

port i el lleu re. D’a quí vé nen un se guit

d’i ni cia ti ves, tant a ni vell na cio nal com

re gio nal, que fo men ten el dret a la par ti -

ci pa ció. 

L’ar ti cle 1r de la Car ta Eu ro pea per a

l’Esport, de 1992, es ta bleix que “l’es port

(és) un im por tant fac tor del de sen vo lu pa -

ment humà” i que “tots els jo ves hau rien

de te nir l’o por tu ni tat de re bre edu ca ció fí -

si ca i d’ad qui rir les tècni ques bàsi ques de

l’es port”. Aques ta Car ta pre tén de ga ran tir 

a tots els ciu ta dans la pos si bi li tat de prac -

ti car l’es port i ac ti vi tats fí si ques de temps

lliu re en un am bient se gur i sa (Arti cle 1,

1b). L’Acta de l’Esport de Finlàndia, de

1998, re co neix i as se gu ra l’e xistència

de fons pú blics per a l’es port i el lleu re, i la 

re cent Acta de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport

del Ca nadà (2003) sub rat lla els ob jec tius

del go vern pel que fa a la pro mo ció de

l’ac ti vi tat fí si ca com a ele ment fo na men tal 

de la sa lut i el be nes tar i per aju dar a re -

duir les ba rre res en re la ció a la partici -

pació. 

Les car tes i con ven cions in ter na cio nals,

a més a més de les le gis la cions re gio nals 

i na cio nals exis tents, pro por cio nen als

ciu ta dans i als de fen sors del dret a l’es -

port au to ri tat mo ral i le gal per am pliar la 

le gis la ció re la ti va als drets hu mans i ci -

vils. Per exem ple, el Tí tol IX de les Esme -

nes Edu ca ti ves de 1972 a l’Acta dels

Drets Ci vils dels Estats Units ha pro por -

cio nat base le gal a les do nes en la seva

llui ta per la pa ri tat en el fi nan ça ment i

ges tió de re cur sos per a l’es port fe me ní,

mal grat els molts in tents exer cits en

con tra. 

Tam bé els es por tis tes de tot el món han

uti lit zat les con ven cions, car tes i le gis la -

cions exis tents per am pliar els seus

drets. Els es por tis tes, de qual se vol ni -

vell, te nen dret a no pa tir dis cri mi na ció,

as set ja ment se xual o pres sió per pren -

dre dro gues. Els es por tis tes te nen dret a

es co llir els seus re pre sen tants als llocs

de pre sa de de ci sió i, en el cas dels es -

por tis tes pro fes sio nals, a és ser re pre -

sen tats col·lec ti va ment pel sin di cat que

triïn. Sota la ban de ra dels drets hu mans, 

els es por tis tes de paï sos com el Ca nadà

han acon se guit així els drets d’ob te nir

un trac te just i que es pren guin de ci sions 

im par cials pel que fa a se lec ció, dis ci pli -

na, pro ves i en tre na ment, edu ca ció,

igual tat i mit jans de co mu ni ca ció/re pre -

sen ta ció. Quan sor geix al gu na dispu ta

en tre els es por tis tes i les or ga nit za cions

es por ti ves, els pri mers te nen dret a pro -

tec ció le gal de ‘jus tí cia na tu ral’ i ‘la nor -

ma de la llei’. La ma tei xa na tu ra le sa de

la com pe ti ció es por ti va, tan ma teix, re -

que reix en molts ca sos una ràpi da pre sa
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de de ci sions que no es pro dueix, de fet,

a la res ta dels sis te mes le gals. Per això,

el CIO ha creat una or ga nit za ció in ter na -

cio nal in de pen dent, ano me na da Cort

d’Arbi trat ge per a l’Esport (CAE). El CAE

“tre ba lla per tal de rea lit zar un ar bi trat -

ge o me dia ció en les dis pu tes del camp

de l’es port” (www.tas-cas.org). L’èxit

del CAE ha do nat ori gen a la crea ció

de cos sos na cio nals si mi lars, com el

Cen tre de Re so lu ció de Dis pu tes Espor -

tives del Ca nadà, que su per vi sa el pro -

gra ma de re so lu ció de dis pu tes ano me -

nat ADRsportRED. 

Els drets dels nens re que rei xen una con si -

de ra ció es pe cial. La Con ven ció Inter na -

cio nal per als Drets de la Infància (1990)

es tén la le gis la ció dels drets hu mans a les

ne ces si tats es pe cí fi ques dels nens. La

Con ven ció sub rat lla di ver sos drets dels

nens, entre els quals s’inclouen:

n Dret a l’e du ca ció, el lleu re, les ac ti vi tats 

lú di ques i cul tu rals. 

n Prohi bi ció de qual se vol for ma d’ex plo -

ta ció. 

n Dret a la seva pròpia opi nió. 

Res pec te de l’es port, s’han de te nir en

comp te els drets dels nens en di ver sos

con texts. En pri mer lloc, se si tua el dret

a la par ti ci pa ció, que està ga ran tit no so -

la ment per la Con ven ció de Drets de la

Infància, sinó tam bé per les con ven -

cions, car tes i le gis la cions es men ta des

abans. En se gon lloc, se si tua la na tu ra -

le sa de la seva par ti ci pa ció. Tant en la

ves sant de l’es port re crea tiu com en l’al -

ta com pe ti ció, els te mes de l’a bús –fí sic, 

se xual i psi colò gic– són pri mor dials. La

quan ti tat de temps de di cat a l’es port és

un al tre dels te mes ana lit zats. En el ni -

vell de l’al ta com pe ti ció, prac ti car al gun

es port pot te nir con se qüèn cies im por -

tants en l’e du ca ció i en la vida so cial del

nen. Tam bé la ne ces si tat de temps per

prac ti car l’es port re crea tiu pot afec tar el

de sen vo lu pa ment edu ca tiu i so cial del

nen. Les con se qüèn cies, a llarg ter mi ni,

de la pràcti ca es por ti va dels nens cons ti -

tuei xen una preo cu pa ció, es pe cial ment

pel que fa a la pràcti ca d’al ta com pe ti ció 

o d’ac ti vi tats agres si ves. Tam bé cal te nir 

en comp te fins a quin punt pot ser pro fi -

to sa o per ju di cial una com pe ti ció de ter -

mi na da. I, fi nal ment, els nens te nen, a

més a més, dret a de ci dir les se ves

pròpies ex pe rièn cies es por ti ves i a par ti -

ci par en el pro cés de pre sa de de ci sions.

Els drets dels nens en l’es port re que rei -

xen una aten ció es pe cial, per què po ques 

ve ga des te nen veu en el tema. Els pa res, 

en tre na dors, ex perts i an tics nens-es -

por tis tes han de de fen sar-los en el seu

nom i vet llar per què es res pec tin els

seus drets. 

Aven ços
i lí mits 
La llui ta en de fen sa de l’es port per a tot -

hom, els drets dels es por tis tes i els drets 

dels nens, ha ocu pat li te ral ment mi lers

d’in ter ven cions, en llocs, mo ments i cir -

cumstàncies di fe rents, amb poca con ne -

xió en tre ells apa rent ment. Les llui tes in -

clouen grans ba ta lles vi si bles, com la

llui ta de les do nes per par ti ci par en els

Jocs Olím pics, i les llui tes per la igual tat

de re pre sen ta ció als Jocs, avui en ca ra

ac ti ves. Altres ba ta lles, in vi si bles però

no menys im por tants, s’han lliu rat als

ba rris, a les lli gues es por ti ves lo cals i a

les ins tal·la cions es por ti ves de tot el

món. A es ca la mun dial, l’èxit i l’ac cep ta -

ció de tot el que abas ten els ‘drets hu -

mans a l’es port’ és el re sul tat d’im por -

tants es for ços efec tuats per tres grups

prin ci pals de per so nes: els en tre na dors i 

els es por tis tes han exer cit un pa per crí -

tic a l’ho ra d’i den ti fi car i res sal tar les in -

jus tí cies a qual se vol ni vell de l’es port.

Els pio ners en el mo vi ment de de fen sa

dels drets hu mans van llan çar so vint

mis sat ges de de nún cia, van or ga nit zar

pro tes tes i plan ta des i van for mar els

sin di cats i d’al tres as so cia cions d’es por -

tis tes, so vint a cos ta de les se ves pròpies 

ca rre res. Els ex perts i el món acadè mic

tam bé han exer cit un pa per de su port

im por tant. Els seus es for ços van con tri -

buir a do nar le gi ti mi tat, cla re dat, vies

d’in ves ti ga ció i su port a la llui ta pels

drets hu mans a l’es port. Fi nal ment, han

es tat els fun cio na ris pro gres sis tes i els

mem bres dels grups de pres sió els qui

han con ver tit l’as pi ra ció en le gis la ció.

Mit jan çant la le gislació, els drets han

po gut con ver tir-se en codi, s’han le gi ti -

mat, i això ha pro por cionat pro tec ció

per què s’a pli quin real ment a l’em pa ra

de la llei. 

S’ha acon se guit un avenç no ta ble. Les

car tes i con ven cions in ter na cio nals, al -

ho ra que la le gis la ció re gio nal i na cio -

nal, pro por cio nen una evidè ncia cla ra

que l’es port per a tot hom ja és con si de -

rat com un dret humà. L’ex ten sió dels

drets hu mans als es por tis tes, en la di -

rec ció de la seva par ti ci pa ció en ac ti vi -

tats d’alt ren di ment, ha mi llo rat no ta ble -

ment l’ex pe rièn cia es por ti va de mi lers
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d’es por tis tes. El re co nei xe ment de les

ne ces si tats es pe cials dels nens ha pro -

vo cat can vis po si tius en el de sen vo lu pa -

ment de l’es port per a nens, tant de lleu -

re com d’al ta com pe ti ció. Però mal grat

els aven ços, que da en ca ra molt per fer.

La pro me sa de l’es port per a tot hom, ja

ar ti cu la da i de fi ni da, ha d’a rri bar en ca ra 

a mol tes zo nes del món. Fins i tot als

paï sos de sen vo lu pats i de mocr àtics, on

se su po sa que hi ha lli ber tat d’ex pres sió, 

que hi ha igual tat da vant la llei i un ade -

quat ni vell de vida, que den en ca ra molts 

rep tes per acon se guir ple na ment la idea

de l’es port per a tot hom. Per als es por -

tis tes els rep tes són tam bé fo na men tals. 

Fins i tot en els ca sos en què els es por -

tis tes co nei xen els seus drets, el món de

l’es port d’al ta com pe ti ció és fe rot ge i el

de sig d’a con se guir la vict òria pot eclip -

sar el res pec te dels drets i les lli ber tats

per so nals. Hi ha molts d’al tres es por tis -

tes que en ca ra no són cons cients de l’e -

xistència d’a quests drets. Hi ha mas sa

nens als paï sos de sen vo lu pats i en vies

de de sen vo lu pa ment que pa tei xen po -

bre sa, ma lal ties, violè ncia i fal ta d’e du -

ca ció apro pia da. L’es port pot ser part de 

la so lu ció cap a la mi llo ra de la seva qua -

li tat de vida. Iden ti fi car i re con èi xer

aquests drets és no més un pri mer pas.

La llui ta per veu re po sats en pràcti ca

aquests drets con ti nua.

Drets hu mans
en la pro duc ció
i el co merç es por tius 

L’ex ten sió de l’es port i del mo vi ment pro 

drets hu mans han pro pi ciat una ma jor

per cep ció de les ma les con di cions de

tre ball de les per so nes de di ca des a la

pro duc ció d’e qui pa ment i roba es por ti -

va. Les or ga nit za cions de ti pus sin di cal,

ecle siàs tic i es tu dian til que es tro ben da -

rre re el mo vi ment pels drets dels tre ba -

lla dors han acon se guit grans aven ços en 

l’úl ti ma dèca da, en ge gant co dis de com -

por ta ment per a les or ga nit za cions i es -

ta blint me ca nis mes per fer un se gui -

ment del com pli ment d’a quests co dis.

L’Orga nit za ció Inter na cio nal del Tre ball

va ela bo rar la De cla ra ció dels Prin ci pis i

Drets Fo na men tals en el Tre ball el

1998. Mol tes de les nor mes de la De cla -

ra ció han pas sat a for mar part de les

lleis na cio nals dels paï sos mem bres. La

De cla ra ció co breix qua tre àrees prin ci -

pals dels drets dels tre ba lla dors:

n La lli ber tat d’as so cia ció i el re co nei xe -

ment real del dret al con ve ni col·lec -

tiu. 

n L’e li mi na ció de qual se vol for ma de tre -

ball for çat i obli ga to ri. 

n L’a bo li ció real del tre ball in fan til. 

n L’e li mi na ció de la dis cri mi na ció en

re la ció al tre ball i l’o cu pa ció (OIT,

1998). 

S’ha plan te jat a la in dús tria glo bal de

roba es por ti va el rep te d’a dre çar els seus 

es for ços a la mi llo ra de les con di -

cions la bo rals a les fàbri ques que sub -

ministren roba i cal çat es por tiu. Enca ra

que mol tes de les prin ci pals em pre ses

de roba es por ti va han es ta blert co dis de

con duc ta i, poc o molt, com plei xen allò

que dic ten aquests co dis, un in for me re -

cent ti tu lat Fair Play at the Olympics

(Joc Net als Jocs Olím pics) (2004) de ta -

lla les mol tes in jus tí cies que en ca ra exis -

tei xen ara com ara. 

Se gons l’in for me, les prin ci pals preo cu -

pa cions dels tre ba lla dors en tre vis tats

eren la quan ti tat d’ho res de tre ball exi gi -

des, que in clouen ho res ex tres de for ma

obli gatò ria, i els sa la ris in su fi cients per

co brir les ne ces si tats vi tals. L’in for me

afir ma que:

 

Els di rec tors de la fàbri ca nor mal ment ins -

ti guen els em pleats a tre ba llar en tre 10 i

12 ho res, de ve ga des fins i tot 16 o 18 ho -

res, sen se una pau sa ade qua da. Quan s’a -

cos ta el ter mi ni per en lles tir una co man da, 

s’a llar guen les jor na des la bo rals. En la

tem po ra da de més tre ball és ha bi tual te nir

set ma nes de set dies la bo rals, es pe cial -

ment a la Xina, mal grat els lí mits que as -

sen ya la la llei (Fair Play at the Olympics,

2004, 18). 

S’es pe ra dels tre ba lla dors que es que din

més temps a la fei na, en ca ra que si guin

avi sats amb molt poca an te la ció, i són

mul tats o són ame na çats de des pat xar-los 

si es ne guen a fer ho res ex traor dinà ries.

Els tre ba lla dors re ben sa la ris molt i molt

bai xos, so vint per sota del sa la ri mí nim vi -

gent al seu país. La si tua ció és pit jor per

als tre ba lla dors tem po rals o es ta cio nals,

atès que se’ls paga per peça fa bri ca da. La

di rec ció de l’em pre sa pot abai xar el preu

de la peça fa bri ca da per obli gar a fer que

els tre ba lla dors pro duei xin més uni tats

per hora. Molts tre ba lla dors, fins i tot in -

cloent-hi les ho res ex tres, no guan yen

prou di ners per co brir les se ves ne ces si -

tats vi tals bàsi ques, com ara les des pe ses

d’a li men ta ció i ha bi tat ge. La se gu re tat so -

cial, el sub si di per ma lal tia i la bai xa per

ma ter ni tat pràcti ca ment no exis tei xen per

als tre ba lla dors del sector de la confecció.

De fet, sovint se’ls descompta el sou si

són baixa per malaltia. 

Les con di cions de tre ball a les fàbri ques

són de plo ra bles. Els tre ba lla dors, pre do -

mi nant ment do nes, pa tei xen abu sos i

pres sions –de ti pus ver bal, fí sic i se xual–

per part de la di rec ció. Les quo tes de pro -

duc ció són so vint tan al tes que els tre ba -

lla dors no te nen temps ma te rial per fer

una pau sa i anar al la va bo. En cas de no

as so lir la quo ta, és pos si ble que s’o bli gui

els tre ba lla dors a tre ba llar ho res ex tres no

re tri buï des, pot ser que re bin car tes

amenaçadores o fins i tot se’ls redueix el

salari. 

El ma teix in for me re co neix que les em -

pre ses glo bals de roba es por ti va te nen al 

da vant el rep te d’a con se guir unes con di -

cions de tre ball a les fàbri ques que si -

guin ac cep ta bles i hu ma nes. Per po der

sa tis fer la de man da de preus bai xos del

con su mi dor, en un mer cat que és cada

cop més com pe ti tiu, les em pre ses han

de re ta llar cos tos en la ca de na de pro -

duc ció. Se gons l’in for me de Joc Net, les

exigè ncies dels com pra dors fan que si -

gui di fí cil, si no im pos si ble, per als sub -

mi nis tra dors, pro por cio nar als seus tre -

ba lla dors unes con di cions de tre ball

ade qua des. Aques tes pràcti ques in -

clouen: rea lit zar co man des més pe ti tes,

obli gar a fer que el ter mi ni de tra me sa

del pro duc te si gui més curt, pres sio nar

per acon se guir preus per uni tat més bai -

xos i ame na çar de por tar la fàbri ca en un 

al tre lloc. Aques tes pràcti ques co mer -

cials sot me ten els sub mi nis tra dors a

una for ta pres sió que els obli ga a pro duir 
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un gran vo lum de pro duc tes i al me nor

preu pos si ble, cosa que com por ta que

les con di cions la bo rals i sa la rials es ti -

guin molt per sota de qual se vol ni vell

rao na ble.

Inde pen dent ment dels rep tes in he rents a

l’ac tual mo del de ca de na de sub mi nis tra -

ment, el re sul tat és que la in dús tria glo bal

de roba es por ti va obté uns be ne fi cis al tís -

sims. L’in for me que es tem co men tant xi -

fra els be ne fi cis de Nike, Puma i ASICS, el 

2003, en 1.123 mi lions, 320 mi lions i

51,7 mi lions de dòlars USA, res pec ti va -

ment (p. 31). La in dús tria, en con junt, te -

nia un va lor de més de 58.000 mi lions de

dòlars el 2002. No hi ha cap ex cu sa per -

què aques tes em pre ses in com plei xin,

arreu del món, les con ven cions bàsi ques

es ta bler tes per la De cla ra ció de Prin ci pis i

Drets Fo na men tals del Tre ball (1998) de

l’OIT. L’in for me con clou que els fa bri cants 

de roba es por ti va es tan acon se guint im -

pu ne ment: 

n Que els tre ba lla dors no pu guin exer cir

els seus drets a la vaga, a sin di car-se i a 

te nir una ne go cia ció col·lec ti va, en els

ter mes que ho es ti pu len la cons ti tu ció o

les lleis la bo rals.

n Exi gir ho ra ris la bo rals que ex ce dei xen,

de molt, el màxim pre vist per la legis -

lació.

n No pa gar als tre ba lla dors el sa la ri mí -

nim es ta blert per llei ni la paga de les

ho res ex tres se gons els càlculs es ta -

blerts le gal ment. 

n Impo sar san cions le gals i mul tes als tre -

ba lla dors.

n No pre pa rar con trac tes de fei na ade -

quats.

n Fer ser vir un trac te dis cri mi na to ri amb

grups de tre ba lla dors de ter mi nats.

n I vio lar greu ment les nor mes de sa lut i

se gu re tat la bo ral (pàg. 46). 

Com a res pos ta a aques tes con di cions in -

hu ma nes, Oxfam Gran Bre tan ya, Inter -

món-Oxfam Espan ya, la Clean Clot hes

Cam paign (Cam pan ya pro Roba Neta) i

Sin di cats de molts paï sos han llan çat la

cam pan ya Fair Play at the Olympics (Joc

Net als Jocs Olím pics). Els Jocs Olím pics

no són sim ple ment un es pec ta cle es por tiu 

de ressò am pli. La Car ta Olím pi ca de cla -

ra: “L’ob jec tiu de l’Olim pis me és si tuar

l’es port al ser vei del de sen vo lu pa ment

harm ònic de l’és ser humà arreu del món,

amb l’ànim d’a ju dar a l’es ta bli ment d’u na

so cie tat en pau i im pli ca da en el res pec te

de la dig ni tat hu ma na” (Prin ci pi Fun da -

cio nal #3). Aquest prin ci pi fo na men tal

del Mo vi ment Olím pic es tro ba en cla ra

opo si ció amb la si tua ció dels tre ba lla dors

ex plo tats que pro duei xen els uni for mes

dels esportistes i dels jutges, i també amb

tot l’enorme negoci dels objectes de

record. 

La so lu ció al pro ble ma no re cau úni ca -

ment so bre el Mo vi ment Olím pic o so bre

al gu na al tra or ga nit za ció es por ti va im por -

tant. Les em pre ses que fa bri quen roba es -

por ti va, els go verns i els con su mi dors in -

di vi duals com par tei xen la res pon sa bi li tat

de mi llo rar les con di cions de tre ball i,

doncs, de vida, dels tre ba lla dors del sec -

tor. De tota ma ne ra, atès el seu gran po -

der ne go cia dor, el Mo vi ment Olím pic es

tro ba en una si tua ció úni ca per po der

exer cir una gran pres sió so bre les em pre -

ses que sub mi nis tren roba es por ti va, per -

què en mi llo rin les con di cions la bo rals.

L’in for me Fair Play at the Olympics està

pres sio nant el Co mitè Olím pic Inter na cio -

nal (CIO), per què pren gui les me su res se -

güents: 

n Fer una es me na a la Car ta Olím pi ca que 

in clo gui un com pro mís es pe cí fic de res -

pec te dels drets dels tre ba lla dors. 

n Fer una cri da pú bli ca per què s’a ca bi

l’ex plo ta ció dels tre ba lla dors i l’a bús

dels drets dels tre ba lla dors re la cio nats

amb la pro duc ció de roba es por ti va, i

tam bé pres sio nar aques ta in dús tria per -

què doni pas sos creï bles en aques ta di -

rec ció. 

n Per al CIO: adop tar una po lí ti ca que in -

clo gui a tots els acords de llicè ncies, pa -

tro ci nis i drets de mer cat del CIO, els

CONs (Co mitès Olím pics Na cio nals) i

l’OCOG (Co mitès Orga nit za dors dels

Jocs Olím pics), l’e xigè ncia que les

pràcti ques la bo rals i les con di cions de

tre ball re la cio na des amb els pro duc tes

amb la mar ca olím pi ca com plei xin els

estàndards de tre ball ac cep tats in ter na -

cio nal ment, tal com són de fi nits a l’OIT

(p.71). 

El Par la ment Eu ro peu ha lliu rat, per a

la seva re so lu ció, una mo ció con jun ta

pel que fa a les nor mes bàsi ques de tre -

ball en la pro duc ció de pro duc tes es por -

tius per als Jocs Olím pics. Aques ta re so -

lu ció per fi la uns re qui sits si mi lars als

 esmentats a l’in for me que co men tem.

Aques ta mena d’i ni cia ti ves han de con -

tinuar. 

Per con clou re 

Què sig ni fi ca ‘drets hu mans a l’es port’?

Per als tre ba lla dors de la in dús tria de fa -

bri ca ció de roba es por ti va sig ni fi ca el dret

a viu re i tre ba llar amb dig ni tat, guan yar

prou di ners per man te nir una fa mí lia i te -

nir temps su fi cient per po der ju gar amb

els fills. Per als es por tis tes de l’al ta com -

pe ti ció sig ni fi ca per se guir les se ves fi tes

sen se sa cri fi car-hi la sa lut fí si ca i men tal o 

la seva lli ber tat per so nal. Per a al guns

nens pot sig ni fi car te nir una pi lo ta i un lloc 

se gur on do nar-li unes quan tes pun ta des

de peu. Per a al tres nens pot sig ni fi car

can viar les nor mes, di ver tir-se i no preo -
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Com a res pos ta a aques tes con di cions in hu ma nes
en la in dús tria de pro duc tes es por tius, Oxfam
Gran Bre tan ya, Inter món-Oxfam Espan ya,
Clean Clot hes Cam paign (Cam pan ya per
Roba Neta) i sin di cats de molts paï sos han en -
ge gat la cam pan ya Fair Play at the Olympics
(Joc Net  als Jocs Olím pics) (Font: Inter mon-

Oxfam).



cu par-se per qui guan ya o qui perd. Per a

cada per so na el sig ni fi cat és di fe rent. El

que ens uneix és el fet de com pren dre que

el dret a par ti ci par és un dret humà fo na -

men tal, in de pen dent ment de qui si guem,

on vis quem o com si guem d’hàbils es por -

ti va ment. 

La llar ga llui ta pels drets hu mans a l’es -

port no ha aca bat en ca ra. S’ha avan çat

molt. Arreu del món es re co neix que l’es -

port per a tot hom és un dret fo na men tal,

que té el su port de nom bro ses car tes in -

ter na cio nals i le gis la cions na cio nals. Els

es por tis tes han llui tat per ob te nir el dret a

és ser trac tats amb jus tí cia, no com a tre -

ba lla dors for çats o sol dats sota una llei

mar cial. Els nens de molts paï sos de sen -

vo lu pats han vist in cre men ta da la seva

opor tu ni tat de par ti ci par de for ma igua -

lità ria, han es tat afa vo rits per l’e xistència

de nor mes de con duc ta per als seus en tre -

na dors i les se ves or ga nit za cions es por ti -

ves. Als paï sos en vies de de sen vo lu pa -

ment, al gu nes or ga nit za cions com Right

to Play (Dret a Ju gar), an te rior ment ano -

me na da Olympic Aid (Aju da Olím pi ca),

es tan pro mo cio nant l’es port per a nens

com una eina im por tant per al de sen vo lu -

pa ment, la sa lut i la pau. Els ac ti vis tes del 

món del tre ball es tan com pro me sos en la

ba ta lla pels drets dels tre ba lla dors, tot de -

sen vo lu pant i realitzant un seguiment del

compliment dels codis de conducta i

fent campanya en contra de les grans

empreses multinacionals. 

En tot cas, la llui ta con ti nua. Molts dels

drets ja s’han ar ti cu lat, però en ca ra no

s’han po sat en pràcti ca com ple ta ment.

Molts ciu ta dans i es por tis tes no co nei -

xen els seus drets i no te nen re cur sos per 

exi gir-los. A més a més, en ca ra que els

drets exis tei xin en teo ria, la llui ta per què 

si guin res pec tats su po sa sem pre un alt

grau de des gast per so nal. Mal grat tot,

aques tes ba ta lles per so nals, lo cals o

glo bals, són l’ú nic mitjà per arri bar a es -

ten dre els drets hu mans en tre tots no sal -

tres. 
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Per als es por tis tes d’al ta com pe ti ció la llui ta pels drets hu mans su po sa per se guir les se ves fi tes sen se sa -
cri fi car la sa lut fí si ca i mental o la seva lli ber tat per so nal (Fon t: Fon s do cu men tal del CIO).



Esport, mitjans de co mu ni ca ció
i la cul tu ra de la pau

§ NANCY RI VEN BURGH
Pro fes so ra ti tu lar. De par ta ment de Co mu ni ca ció.
Uni ver sity of Wa shing ton, USA 

Resum
Aquest ar ti cle re pas sa, en pri mer lloc, les 

pers pec ti ves dels mit jans de co mu ni ca -

ció com a pro mo tors de la pau. Su brat lla

el que al guns ex perts sug ge rei xen que po -

den ser atri buts dels ‘es pais per al dis -

curs’ din tre dels mit jans de co mu ni ca ció, 

els quals con duei xen mi llor al de sen vo lu -

pa ment d’u na cul tu ra de la pau. Tot se -

guit, es mos tra com es tan pre sents

aquests atri buts en els te mes d’es ports

dels mit jans de co mu ni ca ció i s’o bre la

pos si bi li tat que els ma tei xos mit jans de

co mu ni ca ció pu guin fo men tar la pau mit -

jan çant l’es port. Fi nal ment, s’a pli quen

cinc pa pers con crets dels mit jans de co -

mu ni ca ció –en qua dra ment, hu ma nit za -

ció, ri tua lit za ció, con ces sió d’es ta tus i

crea ció d’es tat d’ànim–, ex trets de la bi -

blio gra fia de la de fen sa de la pau en re la -

ció amb els mit jans de co mu ni ca ció, en

el tema de la pro gra ma ció es por ti va. Es

re co ma na que es po sin en mar xa, tant

mit jan çant la for ma ció del pe rio dis ta

com pels es for ços de les or ga nit za cions

de pau que pro por cio nen in for ma ció als

mit jans de co mu ni ca ció. 

Els mit jans
de co mu ni ca ció
i el fo ment de la pau 

Re sul ta atrac tiu sug ge rir que a ho res

d’a ra els mit jans de co mu ni ca ció, amb

la ca pa ci tat que te nen per arri bar fins a

l’úl tim racó de la te rra, po drien pro mou -

re una cul tu ra glo bal de pau. Tan ma teix, 

la rea li tat és que nor mal ment aquests

mit jans no es po den as so ciar amb el fo -

ment de la pau. Ben al con tra ri, al llarg

del se gle XX, s’han uti lit zat amb èxit els

mit jans de co mu ni ca ció amb l’ob jec tiu

de la cons truc ció na cio nal, el man te ni -

ment de la na ció i la mo bi lit za ció en els

mo ments de gue rra. Fins i tot sen se la

in fluèn cia di rec ta dels go verns que

 recolzen molts sis te mes de co mu ni ca -

ció, Johan Gal tung (1993, pàg. XI) as -

sen ya la que els mit jans de co mu ni ca ció

pa tei xen una “fas ci na ció pel po der...

am pli fi quen el so de les ar mes, més que

no pas fer-les ca llar.” I, quan re ben la

tru ca da dels go verns, els mit jans de co -

mu ni ca ció te nen el gran po der de cons -

truir un ene mic. Com va es criu re King,

sobre el pa per crí tic dels mit jans de co -

mu ni ca ció en la mo bi lit za ció cap a la

gue rra: “Pri mer ma tem gent amb les nos -

tres ments, des prés ho fem amb les ar -

mes” (ci tat a Roach, 1993, pàg. 10).

És ben cert que hi ha ele ments in he rents

als mit jans de co mu ni ca ció mo derns

–des de nous va lors bàsics, con fian ça en

les fonts ofi cials i ru ti nes de pro duc ció

fins a les es truc tu res or ga nit za ti ves i els

im pe ra tius co mer cials– més dis po sats a

crear dis cur sos de gue rra que no pas dis -

cur sos de pau. En con cret, la crei xent

con cen tra ció d’em pre ses d’a bast mun -

dial si tua els va lors del be ne fi ci i el crei -

xe ment molt per da munt dels va lors de la

pau i la demo cràcia. Com in di ca Si nar

(2000, pàg. 91), des del punt de vis ta de 

la ma jo ria de les dis tri buï do res co mer -

cials de co mu ni ca ció, “la pau és avo rri -

da”. Els crí tics dels mit jans de co mu ni ca -

ció as sen ya len tam bé les es tre tes re la -

cions co mer cials en tre les em pre ses de

co mu ni ca ció, que in for men so bre els

con flic tes, i els com ple xos mi li tars-in dus -

trials, que se’n be ne fi cien, cosa que crea

una ba rre ra es truc tu ral per al fo ment efi -

caç de la pau (Roach, 1993, pàg. 17;

Bruck i Roach, 1993). 
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Abstract

This es say first re views the pros pects of

the me dia as a pro mo ter of pea ce.  It

high lights what some scho lars sug gest

might be at tri bu tes of ‘dis cur si ve spa ces’

wit hin the me dia that are more con du ci ve

to the de ve lop ment of a cul tu re of pea ce. 

Next, the se at tri bu tes are shown to be

pre sent in me dia ted sports and, as such,

open the pos si bi lity that the me dia might

pro mo te pea ce through sports.  Fi nally, five 

spe ci fic me dia role –fra ming, hu ma ni zing,

ri tua li za tion, con fe rring sta tus, and

crea ting a mood– ta ken from the li te ra tu re

of pea ce ad vo cacy re gar ding the me dia, are 

ap plied to the case of sports pro gram ming.

It is re com men ded that the se be

im ple men ted through both jour na list

trai ning and the ef forts of pea ce

or ga ni za tions that pro vi de in for ma tion to

the me dia.

Key words

Sport, Me dia, Pea ce, Olympics

Esport, Mit jans de co mu ni ca ció, Pau,
Jocs Olím pics

n Pa ra ules cla u

Per a Nancy Ri ven bourgh, un pe rio dis me a fa vor
de la cul tu ra de la pau és pos si ble 
(Fon t: BPMO pho to).



Un cop dit això, els mit jans de co mu ni ca -

ció com a ins ti tu ció no cau sen les gue -

rres, però tam poc no són agents res pon -

sa bles del fo ment de la pau. En aquest

sen tit, ju guen pa pers con tra dic to ris pel

que fa a la gue rra i la pau. Per exem ple,

les no tí cies do nen més im portància al

con flic te, el dra ma i el sen sa cio na lis me

com a cri te ri de se lec ció, per tal d’a treu re 

grans au dièn cies. Alho ra, els mit jans de

co mu ni ca ció no de sit gen que l’au dièn cia

ex pe ri men ti les ve ri ta bles atro ci tats de la

gue rra, per tal que no es dis tre gui dels

mis sat ges pu bli ci ta ris que om plen la pro -

gra ma ció. Així, als mit jans de co mu ni ca -

ció tant se’ls en dóna si el con flic te co bert 

està ba sat en un acte de gue rra o en les

raons po lí ti ques so bre la ‘de sit ja bi li tat’

de la gue rra. En fun ció del con flic te en

què se cen tren, els mit jans de co mu ni ca -

ció po den ser vir de fre o d’ac ce le ra dor de

la gue rra. 

Un al tre exem ple de la na tu ra le sa dialè cti -

ca dels mit jans de co mu ni ca ció en re la ció

amb la gue rra sor geix del que Ma noff

(2002) qua li fi ca com el “mite de l’ob jec ti -

vi tat”. Les nor mes d’im par cia li tat en nar -

rar les no tí cies, pròpies del se gle XX, es

van de sen vo lu par en un pri mer mo ment

als Estats Units, com una es tratè gia co -

mer cial per en co rat jar di fe rents per so nes

d’in cli na cions po lí ti ques di ver ses a lle gir

un ma teix dia ri. Ma noff sos té que el ‘pe -

rio dis me im par cial’ de ri vat d’a ques ta

 estratègia co mer cial evi ta que els pe rio -

dis tes ad vo quin per la pau o do nin

preferèn cia a les veus que cri den a fa vor

de la re so lu ció de con flic tes. Alho ra, tan -

ma teix, s’ha de mos trat prou, en el camp

de la in ves ti ga ció so bre co mu ni ca ció, que

‘l’ob jec ti vi tat’ del co rrent ma jo ri ta ri de no -

tí cies es pro dueix de fet en els lí mits d’u na 

ma ne ra es pe cí fi ca i na cio nal de veu re el

món. En el te rreny dels as sump tes in ter -

na cio nals, aquest ‘punt de vis ta’ ten deix a

anar en la ma tei xa di rec ció, amb po ques

ex cep cions, de la po lí ti ca del go vern. Per

tant, men tre sem bla que els mit jans de

co mu ni ca ció exer cei xen un cert grau

de pers pec ti va in de pen dent din tre d’u na

so cie tat de mocr àti ca, de fet te nen di fi cul -

tats per ju gar aquest pa per en trac tar te -

mes re la cio nats amb la gue rra en el pla in -

ter na cio nal. 

De tota ma ne ra, a ve ga des es re cla ma

els mit jans de co mu ni ca ció a co brir pro -

ces sos in ter na cio nals de pau, com ara

ne go cia cions per a la pau. Com ho fan?

En la seva anà li si so bre els mit jans de

co mu ni ca ció en les con ver ses de pau a

Irlan da del Nord i al Pròxim Orient, Si nar 

(2000) va des co brir que els mit jans de

co mu ni ca ció ten dei xen a si tuar la seva

tas ca en unes con ver ses de pau de tres

for mes. La pri me ra, i més ha bi tual, és

mit jan çant el ‘dis curs de gue rra’, man te -

nint una ter mi no lo gia bèl·lica (per exem -

ple, cen trant-se en els con flic tes din tre

de les pròpies ne go cia cions; els re pre -

sen tants del go vern ‘llui ten’ i ‘com ba ten’ 

per acon se guir la pau). En se gon lloc,

els mit jans de co mu ni ca ció apli quen un

‘dis curs de tri via lit za ció’, po sant l’èmfa -

si en els as pec tes més per so nals de les

con ver ses de pau més que no pas en el

con tin gut de les re so lu cions de pau (per

exem ple, cen trant-se en la for ma de ves -

tir de les es po ses dels re pre sen tants del

go vern; fi xant-se en els ges tos d’a mis tat

o de re fús). En ter cer lloc i, se gons el

punt de vis ta de Si nar, el més en cer tat

per al fo ment de la pau, els mit jans de

co mu ni ca ció uti lit zen un ‘dis curs de ri -

tua lit za ció’, que se cen tra en allò que és

simb òlic i en els ele ments de ce rimò nia i 

ritu dels pro ce di ments de les con ver ses

de pau. Aquest en fo ca ment fa de les

con ver ses de pau un im por tant ‘es de ve -

ni ment me dià tic’. En la seva in ves ti ga -

ció Si nar va tro bar po ques da des del que 

ell ano me na “en fo ca ment di rec te de

pau”, que les no tí cies re cu llin sím bols

pro pis de la no-violè ncia o ter mes i imat -

ges d’un can vi pa cí fic. Ho ex pli ca re pe -

tint el que ja hem dit an te rior ment: és

més com pa ti ble amb els ob jec tius d’un

mitjà de co mu ni ca ció i els va lors de les

se ves no tí cies un dis curs de gue rra que

no pas un dis curs de pau. 

Mal grat tot, molts es tu dio sos i ac ti vis tes

per la pau es ne guen a ac cep tar com a

ine vi ta ble que els mit jans de co mu ni ca -

ció no pu guin fo men tar la pau. Ben al

con tra ri, de fen sen que els mit jans de co -

mu ni ca ció són fo na men tals per acon se -

guir-la i que cal en co rat jar-los i uti lit -

zar-los amb aques ta fi na li tat. Fre de rick

(2003), per exem ple, va re pas sar amb

de te ni ment el llen guat ge d’u na llar ga

sèrie de trac tats i de cla ra cions in ter na -

cio nals, per de mos trar que la le gis la ció

in ter na cio nal pren una po si ció molt con -

cre ta en re la ció amb els mit jans de co -

mu ni ca ció, la gue rra i la pau. En el llen -

guat ge de la le gis la ció in ter na cio nal, no

so la ment es prohi beix que els mit jans de

co mu ni ca ció fo men tin la gue rra, sinó que 

se’ls fa una cri da es pe cí fi ca a pro mo cio -

nar la pau. L’au tor re su meix de la for ma

se güent un dels prin ci pis fo na men tals de

la le gis la ció in ter na cio nal en re la ció amb

els mit jans de co mu ni ca ció:

Els mit jans de co mu ni ca ció hau rien d’e xer -

cir un pa per po si tiu a l’ho ra d’e du car i ex -

pli car al pú blic el camí de la pau. Mit jan -

çant la le gis la ció in ter na cio nal, els mit jans 

de co mu ni ca ció són cri dats con tí nua ment

a fo men tar un mi llor co nei xe ment de les

con di cions de vida i de les or ga nit za cions

de pau. Les ac ti vi tats dels mit jans de co -

mu ni ca ció hau rien d’in clou re con tin guts

com pa ti bles amb la tas ca per a la pre pa ra -

ció de la vida per a la pau. Els mit jans de

co mu ni ca ció han de con tri buir de ma ne ra

efi caç a l’en for ti ment de la pau, a l’en te sa

in ter na cio nal i a la pro mo ció dels drets hu -

mans (pàg. 239). 

Espais
per al dis curs
en la pro mo ció de la pau 

En con se qüèn cia, molts de fen sors de la

pau i es tu dio sos de la co mu ni ca ció in sis -

tei xen que men tre els mit jans de co mu ni -

ca ció po sen molts obs ta cles per a

l’assoliment de la pau, tam bé po den pro -
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Cal dria que els mit jans de co mu ni ca ció ju gues sin
un pa per po si tiu a l’ho ra d’e du car i d’ex pli car al
pú blic el camí de la pau
(Fon t: Pa blo Pi cas so  http://webs.de ma sia do.com/
va gac ti va/ima/pa lo ma.gif –29.XI.04–). 



por cio nar –de for ma gai re bé li te ral– ‘es -

pais’ per a l’esperança i el fo ment de la

pau. Bruck i Roach (2003) els ano me nen

‘es pais per al dis curs’, din tre dels ma tei -

xos mit jans de co mu ni ca ció, que per me -

ten de do nar veu a mis sat ges dis si dents.

En aquest cas, el mis sat ge dis si dent és la

de fen sa de la pau. On es po den tro bar o

crear aquests es pais per al dis curs? Qui -

nes ca rac te rís ti ques po drien te nir? 

Je ro me (1999) apun ta cap a for mes de

co mu ni ca ció –bé si gui Inter net o la te le vi -

sió i la ràdio per satèl·lit- que su pe ren els

lí mits na cio nals i creen així co mu ni tats

glo bals in te res sa des en aquests te mes.

Aques tes for ma cions ‘de baix a dalt’, com

ell les ano me na, ocu pen un es pai de dis -

curs trans na cio nal i d’a ques ta for ma po -

den cons ti tuir els blocs que cons truei xin

un punt de vis ta més in ter na cio na lis ta, tot 

con nec tant la gent amb in de pendència

del seu ori gen cul tu ral o na cio nal. 

Si nar (2000) sub rat lla que els es de ve ni -

ments d’a bast mun dial, a l’em pa ra de les

xar xes glo bals de co mu ni ca ció, tam bé po -

den fun cio nar com a es pai de dis curs per

a la pro mo ció de la pau. Gràcies a la seva

ca pa ci tat per atreu re una au dièn cia mun -

dial i adre çar-s’hi, els es de ve ni ments d’a -

bast mun dial, com ara els Jocs Olím pics,

es de ve nen hist òri ca ment sig ni fi ca tius i

únics. Enca ra que no arri ben a és ser sub -

ver sius o dis si dents en in ten ció i en mis -

sat ge, aquests es de ve ni ments exi gei xen

un dis curs de ri tua lit za ció. En adop tar els

mit jans de co mu ni ca ció aques ta mena de

dis curs, aquests me gaes de ve ni ments d’a -

bast mun dial ex pres sen te mes d’u nió glo -

bal, in ter can vi d’ex pe rièn cies i sím bols

trans cen dents –mal grat la iden ti fi ca ció

na cio nal dels seus par ti ci pants. Els par ti -

ci pants i l’au dièn cia po den veu re o sen tir

les no ves di rec cions o pos si bi li tats per a la 

pau en la ca rac te rís ti ca li mi nar de ra re sa

as so cia da a aquests es de ve ni ments. 

La re cer ca d’es pais per al dis curs, di rec ta -

ment a les no tí cies, sig ni fi ca ad vo car pel

‘pe rio dis me de pau’, com una nova èti ca

en la pro duc ció de no tí cies, amb vis ta a la

com pren sió in ter na cio nal i in ter cul tu ral

(Teh ra nian, 2002; Ma noff, 2002). El cor -

responsal de la BBC, Mar tin Bell, es re fe -

reix al pe rio dis me de pau com “el nou pe -

rio dis me do cu men tal”. És un en fo ca ment

de les no tí cies, as sen ya la, que se cen tra

en el con text i en les víc ti mes del con flic te, 

i tam bé en les ac cions dels pro ta go nis tes

(Ho ward, 2002). Els de fen sors del pe rio -

dis me de pau s’en fron ten al mite de l’ob -

jec ti vi tat, tot de fen sant que: 

... Enca ra que el pe rio dis me té for ça epis -

te molò gi ca com a eina per bus car la ve ri -

tat, aquest és tam bé l’o ri gen de la seva

 debilitat mo ral. El pe rio dis me ob jec tiu no

in ter vé en els fets que des criu i no ac cep ta

res pon sa bi li tats per no fer-ho... Les nor -

mes del pe rio dis me pro fes sio nal no es po -

den sal tar les obli ga cions mo rals (Ma noff,

2002, pàg. 38). 

Ma noff (2002) de fen sa tam bé que el pa -

per més im por tant dels mit jans de co mu -

ni ca ció és la pre ven ció del con flic te, més

que no pas la seva re so lu ció. A la llum

d’això úl tim, sug ge reix que mi rem més

enllà de la for ma en què es trac ta el con -

flic te en les no tí cies i ob ser vem si els mit -

jans de co mu ni ca ció d’en tre te ni ment en

temps de pau obren un es pai per al dis -

curs del fo ment de la pau. Pre sen ta exem -

ples de pro gra ma cions ba sa des en l’en tre -

te ni ment que es tan dis sen ya des per

 promocionar pers pec ti ves mul ti cul tu rals i

per des mi ti fi car allò que és di fe rent i es -

tran ger, mit jan çant te le no vel·les, es pec ta -

cles in fan tils i di bui xos ani mats. 

L’esport als mit jans
de co mu ni ca ció:
un es pai per al dis curs
de la pau? 

És in te res sant re mar car que la for ma

d’in for mar so bre els es ports té molts dels

atri buts as sen ya lats an te rior ment. L’es -

port in te res sa cada ve ga da més les co -

mu ni tats d’a bast mun dial, no li mi ta des a 

l’àmbit na cio nal –es pe cial ment per què

les prin ci pals lli gues s’es te nen per tot el

món i fit xen es por tis tes no-na cio nals per

als seus equips. L’es port ofe reix els es de -

ve ni ments d’a bast mun dial més grans:

els Jocs Olím pics i la Copa del Món de

Fut bol –es de ve ni ments que te nen una

au dièn cia sen se pa ran gó. L’es port se si -

tua als lí mits de les no tí cies, en el camp

de l’en tre te ni ment. A di ferè ncia de les

no tí cies, el pe rio dis me es por tiu no està

re git per nor mes d’ob jec ti vi tat ni vin cu lat

a les in fluèn cies dià ries de la ges tió in for -

ma ti va del go vern. Tot i així, l’es port

aple ga molts dels va lors pro pis de les no -

tí cies i els mit jans d’en tre te ni ment. Com

va as sen ya lar Da vi son (1974) fa més de

25 anys: 
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Ce rimò nia inau gu ral dels Jocs Olím pics d‘Ate nes. Els es de ve ni ments d’a bast mun dial, a l’em pa ra de les 
xar xes glo bals de co mu ni ca ció, tam bé po den fun cio nar com a es pais de dis curs per a la pro mo ció de la
pau. (Fon t: http://el sew.com/data/at hens9.jpg –14.XII.04–)



Un gran es de ve ni ment es por tiu pot com -

bi nar gai re bé tots els fac tors de for ma ní ti -

da: es de sen vo lu pa en un es pai de temps

res pec ta ble, hi as sis tei xen mi lers de per -

so nes, el re sul tat és ine quí voc, la gent pot

sin to nit zar amb els es por tis tes, s’a jus ta a

l’es te reo tip del que hau ria de ser un es de -

ve ni ment es por tiu, el re sul tat és im pre -

dic ti ble, ha es tat de fi nit prèvia ment com

a “no tí cia”, els mit jans de co mu ni ca ció li

han re ser vat es pai o temps, pot afec tar

equips de paï sos im por tants, im pli ca pro -

ba ble ment per so nes molt co ne gu des i,

ben se gur, té ca rac te rís ti ques hu ma nes

(pàg. 55). 

Ate ses aques tes ca rac te rís ti ques, L’esport 

pot ofe rir un es pai per al dis curs de pro -

mo ció de la pau? 

Des d’un punt de vis ta hist òric, l’es port no 

va as so ciat a la pau. Com as sen ya la

Crowt her (1999, pàg. 2), “cap dels Jocs

Olím pics de l’an ti gui tat no va po der atu rar 

una gue rra... [de fet] a Grècia l’as so cia ció

en tre els ideals de l’es port i la gue rra era

in dub ta ble ment in ten sa... [Els es ports]

eren un pre pa ra tiu per a la gue rra.” Els

an tics Jocs Olím pics eren un es de ve ni -

ment d’a bast na cio nal, al qual es cas ses

ve ga des s’hi con vi da va al gun “es tran ger”. 

En els temps mo derns, no exis teix en ca ra

una re la ció cla ra en tre pau i es port, tot i

que hi ha una idea lit za ció so bre l’e -

xistència de la re la ció es men ta da (Sep -

pänen, 1982). De fet, Kyröläi nen i Va ris

(1981) sug ge rei xen que “s’ha de... des ta -

car que la gent té una creen ça més sòli da

en l’e fec te de pro mo ció de la pau d’allò que 

ten dei xen a in di car els re sul tats cien tí fi ca -

ment ve ri fi cats” (pàg. 78). Fins i tot aques -

ta creen ça s’està es va nint. Avui dia sem bla 

més ha bi tual ac cep tar, sim ple ment, les

sem blan ces en tre el llen guat ge de l’es port i 

el de la gue rra i dei xar que l’au dièn cia su -

cum bei xi a l’im pe ri de l’en tre te ni ment  es -

por tiu dels mit jans de co mu ni ca ció, men tre

aquest fo men ta els va lors del con su mis me,

l’a gres si vi tat i la fama egocèntri ca. 

Tot i amb això, que da la pre gun ta de si els 

mit jans de co mu ni ca ció te nen ca pa ci tat

d’oferir un es pai per al dis curs de la pro -

mo ció de la pau i, si és així, si vo lem apli -

car aques ta ca pa ci tat. En un àmbit més

am pli, Kyröläi nen i Va ris (1981, pàg. 68)

sug ge rei xen que “es pot con si de rar el món 

de l’esport com un mo del ideal per a les

re la cions in ter na cio nals en ge ne ral: és

no-violent i ten deix cap a nor mes co mu -

nes acor da des.” Sepp änen (1982) afe geix 

que és pos si ble de fen sar que exis teix una

‘ideo lo gia de l’esport’ es pe cial, que sub -

rat lla el joc net, la jus tí cia i la com pe ti ció

en con di cions iguals. 

Els mit jans
de co mu ni ca ció
i l’esport: adop ció
d’algunes es tratè gies
per a la pau 

Els de fen sors de la pau han pro po sat un

se guit d’actuacions es pe cí fi ques que són

fo na men tals per a la pro mo ció d’una cul -

tu ra de pau a tra vés dels mit jans de co mu -

ni ca ció. Entre aques tes po dem es men tar:

pro por cio nar edu ca ció, crear ca nals de

co mu ni ca ció, do nar su port a la crea ció

de grups que con tro lin les ac cions go ver -

na men tals i que su per vi sin els es for ços

por tats a ter me per tal de man te nir la pau, 

etc. Enca ra que mol tes d’aquestes ac tua -

cions ten dei xen a orien tar-se cap a la for -

ma de co brir les no tí cies en temps de

 conflicte, vol dria des ta car-ne cinc que

sem blen es pe cial ment apli ca bles a la pro -

mo ció de la pau mit jan çant la in for ma ció

es por ti va. 

Enqua dra ment 

Ho ward (2002) i Ma noff (2002) sub rat -

llen la im portància de l’en qua dra ment

de la pro mo ció de la pau. Els en qua dra -

ments dels mit jans de co mu ni ca ció es

cons truei xen se lec cio nant, des ta cant i

eli mi nant ele ments de la rea li tat, de tal

ma ne ra que se’n fo men ta una pers pec ti -

va con cre ta. Igual que en la gue rra, els

en qua dra ments de l’es port se cen tren en 

la in ten si tat de la com pe ti ció o del con -

flic te. De tota ma ne ra, l’es port in ter na -

cio nal s’es de vé en un marc més am pli

de coo pe ra ció. Com as sen ya la Da vi son

(1974, pàg. 56), “la in for ma ció es por ti -

va és des ho nes ta sen se vo ler-ho, per què 

hi que den en fos qui des l’a bun dant coo -

pe ra ció en tre els ad ver sa ris, l’ac cep ta -

ció de l’au to ri tat dels àrbi tres i la in -

fraes truc tu ra de nor mes, pre pa ra tius i

pa tro ci ni”. 

Men tre l’emoció de la com pe ti ció és fo na -

men tal per què els es ports si guin ex ci tants

i atrac tius, pot ei xam plar-se fàcil ment

l’enquadrament de la com pe ti ció per tal

d’incloure-hi mis sat ges que fa cin referèn -

cia al con text de coo pe ra ció. La in clu sió

d’aquest en qua dra ment am pli (o concur -

rent), temps a ve nir, pot ani mar a crear un 

nou re per to ri de fór mu les, te mes i his -

tòries, no so la ment so bre les ca rac te rís ti -
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Men tre l’e mo ció de la com pe ti ció és fo na men tal per què els es ports si guin ex ci tants i atraients, es pot ei -
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ques po si ti ves dels es por tis tes –de di ca ció

per so nal, per se ve ran ça, qua li tat–, sinó

so bre els es for ços de coo pe ra ció ne ces sa -

ris en l’esport in ter na cio nal. 

Hu ma nit za ció 

Un dels ob jec tius cen trals del ‘pe rio dis me

de pau’ és hu ma nit zar tots els as pec tes

del con flic te, mit jan çant l’e du ca ció, per

con tra res tar les fal ses per cep cions i evi tar

cau re en es te reo tips (Ma noff, 2002). El

pro cés d’hu ma nit za ció in clou tam bé in for -

mar dels orí gens i dinà mi ca dels con flic -

tes, i mos trar com afec ta les per so nes –es -

pe cial ment, les víc ti mes de la gue rra– en

la seva vida dià ria (Hol guin, 1998; Wolfs -

feld, 2003). 

El mi llor exem ple del món de l’esport pro -

ce deix dels ví deos creats so bre es por tis tes 

in ter na cio nals (per exem ple, els que

s’emeten als Estats Units al vol tant dels

Jocs Olím pics). Mol tes ve ga des, amb un

es til “pro per i per so nal” els mit jans vi si ten 

els es por tis tes a casa seva i mos tren els

seus rep tes i sa cri fi cis en la pre pa ra ció

dels Jocs Olím pics. Es po drien de sen vo lu -

par mol tes te mes, a part de la du re sa de

l’entrenament, que mos tren el ros tre

humà de l’esportista, com ara la seva fa -

mí lia, la seva cul tu ra i els llocs on trans co -

rre la seva vida quo ti dia na. 

Con ces sió d’es ta tus 

Les no tí cies dels mit jans de co mu ni ca ció

ju guen un pa per po ten cial ment im por tant

en el fo ment de la pau, per la seva ca pa ci -

tat de con ce dir un cert es ta tus a al guns

ac tors o grups en l’es fe ra in ter na cio nal.

En ofe rir un mitjà per al re co nei xe ment

pú blic, aquests ac tors es de ve nen veus le -

gí ti mes du rant el de bat. Per exem ple, els

mit jans de co mu ni ca ció po den es co llir, o

no, con ce dir es ta tus a grups an tibèl·lics

en temps de ten sió in ter na cio nal i do -

nar-los veu en dis cu tir so bre la gue rra. De

fai só molt sem blant, els mit jans de co mu -

ni ca ció es por ti va po den es co llir uns es -

por tis tes i uns equips de ter mi nats per

con ver tir-los en mo dels d’a bast in ter na -

cio nal. Per exem ple, els mit jans de co mu -

ni ca ció te nen la ca pa ci tat de con ce dir

 estatus a unes cer tes amis tats i re la cions

en tre es por tis tes d’e quips i paï sos di fe -

rents, atès l’in terès humà o re co llir his -

tòries re la ti ves a les com pe ti cions es por ti -

ves. Alho ra, els mit jans de co mu ni ca ció

po den sub rat llar la lleial tat i l’es pe rit din -

tre d’e quips es por tius mul ti cul tu rals. Ve -

gem com a exem ple el del pe rio dis ta Mi -

chael Ma lo ne (1994), el qual va es criu re

un ar ti cle so bre un equip de fut bol de Mia -

mi en el qual les co mu ni tats cul tu rals

“que mas sa so vint viuen amb por i aï lla -

ment mu tus” es van aple gar pel fut bol

(pàg. 1). A la meva ciu tat na tal, Seatt le,

per exem ple, es po dria ha ver fet més per

apro fi tar la po pu la ri tat dels mem bres ja -

po ne sos de l’e quip pro fes sio nal de beis bol 

dels Seatt le Ma ri ners. A més a més de les

tí pi ques apa ri cions pú bli ques dels es por -

tis tes fa mo sos per fo men tar l’e quip, s’ha -

gués po gut mos trar aquests es por tis tes en 

ac ti vi tats de con vivè ncia amb els seus

veïns i com panys d’e quip ame ri cans. 

Les hist òries no te nen per què tro bar-se

re la cio na des di rec ta ment amb la com -

pren sió i l’amistat in ter na cio nals. De fet,

aques tes po den ser pe rifè ri ques al tema

de l’article, però han de ser-hi sem pre pre -

sents. Aques ta es tratè gia ser veix per mo -

de lar la in te rac ció in ter na cio nal i mul ti cul -

tu ral de for ma po si ti va, per a jo ves d’arreu 

del món que se sen ten molt atrets per

l’esport. Ci tant Dan Mill man en el seu lli -

bre The Inner Athle te: Rea lit zing Your Fu -

llest Po ten tial (L’esportista per din tre: la

des co ber ta de les se ves po ten cia li tats)

Ma lo ne (1994, pàg. 1) es criu: “Els es -

ports ens po den en sen yar no so la ment

l’esperit de coo pe ra ció, sinó tam bé el sa -

cri fi ci pro pi, quan sub or di nem els nos tres

in te res sos par ti cu lars per un bé més gran,

pel bé del con junt de l’equip... L’es port

està cons truït so bre la base d’estructures,

nor mes i tra di ció i, en ca ra que sem bli irò -

nic, és cert que per so nes d’orígens com -

ple ta ment di fe rents po den anar ple ga des

en el camp de joc.” 

Ri tua lit za ció

A par tir del co men ta ri an te rior, sa bem que 

Si nar (2000) sug ge ri ria que el fo ment de

la pau serà so bre tot sig ni fi ca tiu en els

temps en què el dis curs de la ri tua lit za ció

es pot apli car a l’es port. I això s’ob ser va

amb cla re dat en els Jocs Olím pics. Els

prin ci pals ideals olím pics del baró Pie rre

de Cou ber tin –fo ment de la pau, rup tu ra

de ba rre res en tre els paï sos i fo ment d’un

es pe rit trans na cio nal– se sim bo lit zen

ober ta ment en els ri tuals de la Ce rimò nia
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d’Inau gu ra ció, quan to tes les na cions en -

tren a l’es ta di de la ma tei xa ma ne ra, a

peu, i són re cor dats a la Ce rimò nia de

Clau su ra, quan els at le tes es ba rre gen

lliu re ment en tre ells.* Les ce rimò nies

olím pi ques con te nen sím bols d’u ni tat i

pau que res ten im portància a les con tra -

dic cions i con flic tes de la vida dià ria.

Cada una de les edi cions dels Jocs Olím -

pics se suma a una hist òria i uns per so -

nat ges com par tits i l’au dièn cia d’a rreu del 

món ex pe ri men ta el ma teix ins tant me mo -

ra ble que s’as so cia amb ca das cu na de les

edi cions olím pi ques. Tot i que és un es de -

ve ni ment sota l’a me na ça cons tant de la

co mer cia lit za ció, les dro gues i els es -

càndols, en ca ra acon se gueix cap ti var

l’au diència gràcies a la im pres sio nant

enor mitat i a la ra re sa d’un es de ve ni ment

que aple ga pràcti ca ment tots els paï sos

del món. Acon se gueix de man te nir la seva 

ca rac te rís ti ca li mi nar i la seva na tu ra le sa

al ta ment ri tual. Amb cada edi ció dels Jocs 

Olím pics arri ba la pos si bi li tat que les

 audiències me dià ti ques, igual que els es -

por tis tes, ex pe ri men tin una cosa nova,

ple gats, i que re cor din que la pau és pos -

si ble. Com ens diu Da vi son (1974), la

uni tat na cio nal i la so li da ri tat in ter na cio -

nal de grup no s’ex clouen en tre elles. 

Crear un es tat d’ànim 

Da vi son (1974) sug ge reix que el fo ment

de la pau hau ria de fun cio nar cada dia.

Iden ti fi ca que un dels pa pers dels mit -

jans de co mu ni ca ció és ‘crear un es tat

d’ànim’ que con duei xi al de sen vo lu pa -

ment d’a ques ta po lí ti ca. Hi ha molts

exem ples de mit jans de co mu ni ca ció,

que sota la in fluèn cia dels go verns, con -

tri buei xen a crear un es tat d’ànim que

dóna su port a la in ter ven ció i el con flic -

te. Da vi son, però, sug ge reix que, de la

ma tei xa ma ne ra, es po den uti lit zar els

mit jans de co mu ni ca ció per crear un es -

tat d’ànim que as su mei xi que la pau és

pos si ble. I el més im por tant és, com ell

sug ge reix, que aques ta es tratè gia es pot

de sen vo lu par so bre tot en els mo ments

de pau. Aques ta ac tua ció rol no es re la -

cio na ne cess ària ment amb cap dels ti -

pus de ca rac te rís ti ques de no tí cies o

per fil d’at le ta dels es men tats an te rior -

ment. El pa per de ‘crear un es tat

d’ànim’, s’ha d’a con se guir mit jan çant la

com bi na ció de les ac tua cions d’en qua -

dra ment, hu ma nit za ció, ri tua lit za ció i

con ces sió d’es ta tus, abans es men ta des, 

i amb al tres ac cions simb òli ques re la cio -

na des amb la pau. 

Cap on hem d’anar? 

Com es pot convèncer els pro duc tors de

mit jans de co mu ni ca ció es por tius i els pe -

rio dis tes, per què adop tin aques tes es -

tratè gies de pro mo ció d’u na cul tu ra de

pau? Als qui es criuen so bre les tendències 

ac tuals dels mit jans de co mu ni ca ció, pos -

si ble ment la pers pec ti va els re sul ti re mo -

ta. Cal ad me tre que qual se vol pro cés de

can vi serà lent. 

Un dels punts d’a rren ca da ha de ser la

for ma ció dels pe rio dis tes. Hau rien d’or -

ga nit zar-se de bats so bre el pa per dels pe -

rio dis tes en el trac ta ment de les no tí cies

de gue rra. Els pe rio dis tes jo ves hau rien

de con èi xer la hist òria i les for ces des -

truc ti ves de la ‘ràdio odi’ de Rwan da, així

com els ideals de fo ment de la pau a tra -

vés dels mit jans de co mu ni ca ció ex po -

sats a les lleis in ter na cio nals. L’e du ca ció

dels pe rio dis tes hau ria d’in clou re l’a pre -

nen tat ge so bre el pa per crí tic dels mit -

jans de co mu ni ca ció en el fo ment de la

de mocr àcia, per què apren guin el pa per

crí tic del pe rio dis me en el fo ment de la

pau. Pot ser els pe rio dis tes que en trin en

el camp dels es ports tras lla din el sen tit

de la res pon sa bi li tat a una co mu ni tat

més àmplia. Pot ser com pren guin que el

pe rio dis me de pau no és el ma teix que la

pro pa gan da. 

Indub ta ble ment, els im pe ra tius co mer -

cials dels mit jans de co mu ni ca ció i del pe -

rio dis me creen nor mes ins ti tu cio nals molt 

re sis tents al can vi. És fo na men tal, en

aques ta tas ca de pro mo ció de la pau a tra -

vés dels mit jans de co mu ni ca ció es por -

tius, el tre ball de les ma tei xes or ga nit za -

cions de pau per lo ca lit zar i ex plo tar els

es pais per al dis curs per tal de po der fo -

men tar una cul tu ra de la pau. Ara com

ara, aques ta mena de grups no han con si -

de rat els es ports com un ‘es pai’ per al de -

sen vo lu pa ment del dis curs a fa vor de la

pau. De tota ma ne ra, com que els mit jans

de co mu ni ca ció con fien cada ve ga da més

en fonts ex ter nes per a les se ves hist òries

–tant en no tí cies com en es ports–, es pre -

sen ta una opor tu ni tat ex cel·lent per ex po -

sar hist òries re la cio na des amb l’es port

que de sen vo lu pin les tas ques ja es men ta -

des d’en qua dra ment, hu ma nit za ció, con -

ces sió d’es ta tus, ri tua lit za ció i crea ció

d’es tat d’ànim. Els ac ti vis tes per la pau

han de veu re en l’es port un lloc apro piat,

com a es pai per al dis curs, per fo men tar

de for ma ac ti va la pau. 

Alho ra, els grups pa ci fis tes po drien pres -

sio nar els anun ciants en els es de ve ni -

ments es por tius per què, de for ma re gu -

lar, in cor po rin al gu nes de les es tratè gies

ja es men ta des. De fet, al guns pa tro ci na -

dors dels Jocs Olím pics ja uti lit zen al -

guns d’a quests te mes de ‘pau i amis tat

en tre les na cions’. Men tre els es tu dio sos

cri ti quen ober ta ment els pa tro ci na dors

per apro piar-se dels va lors olím pics per

als seus ob jec tius co mer cials, pot ser

hau ríem de re con si de rar la qües tió i trac -

tar de fer-nos una sèrie de pre gun tes.

Ser vei xen els anun cis amb temà ti ca es -

por ti va i de pau, per al fo ment d’u na cul -

tu ra per a la pau? 

Con clu sió 

Tal com hem anat mos trant, ni els mit jans 

de co mu ni ca ció ni l’es port són més cau sa

de pau que de gue rra. Fet i fet, l’es port en

els mit jans de co mu ni ca ció pot ofe rir un

ti pus d’es pai per al dis curs amb el qual es

pot cons truir, a poc a poc, un es tat d’ànim 

de pau, uti lit zant les es tratè gies d’hu ma -

nit za ció, en qua dra ment, ri tua lit za ció i

con ces sió d’es ta tus, des cri tes abans. Tot

ple gat, in dub ta ble ment, s’ha d’es de ve nir

en un con text més am pli de can vi, que in -

clou can vis tan fo na men tals com la des -
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mi li ta rit za ció de la so cie tat i de l’Estat,

l’aug ment de la trans parè ncia i la crea ció

d’un pú blic més atent als te mes i no tí cies

in ter na cio nals (Bruck i Roach 1993). De

tota ma ne ra, hi ha raons per creu re que,

amb l’es forç con junt dels for ma dors de

pe rio dis tes i de les or ga nit za cions pro-

pau, els mit jans de co mu ni ca ció es por tius 

po den de sen vo lu par, to tal ment o par cial -

ment, un es pai per al dis curs que con tri -

buei xi a una cul tu ra de la pau.
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Re sum

És pos si ble l’e du ca ció en va lors en l’es port a 

tra vés de les no ves tec no lo gies? Per tal de

res pon dre aques ta qües tió, en aquest ar ti -

cle plan te gem al gu nes re fle xions so bre què

en te nem per “edu ca ció en va lors” i de qui na 

ma ne ra el joc, l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port hi

po den con tri buir. A par tir d’a ques tes con si -

de ra cions prèvies, ens in tro duïm en l’anà li si 

del pa per que hi po den ju gar les Tec no lo -

gies de la Infor ma ció i la Co mu ni ca ció (TIC)

com a eina fa ci li ta do ra, i apor tem tres pro -

pos tes que exem pli fi quen les pos si bi li tats

edu ca ti ves de les TIC en aquest àmbit.

Intro duc ció
Po dríem dir que avui dia edu car en va -

lors s’ha con ver tit en una autè nti ca

moda. En par len po lí tics, so ciò legs,

mes tres, pa res i ma res, di ri gents es por -

tius, pe rio dis tes, etc. Més que una

moda, però, creiem que es trac ta d’u na

ne ces si tat so cial, per què si fa uns

quants anys era l’Esglé sia la res pon sa -

ble del que n’a no me na ven una “edu ca -

ció mo ral” –de ma ne ra que ens in di ca va

allò que es ta va bé i ens cen su ra va el que 

no era co rrec te–, ac tual ment ens tro bem 

que no te nim els re fe rents que ens ofe ria

aques ta ins ti tu ció. Per això, en tre al tres

raons, so vint ens plan te gem mol tes

qües tions so bre el tema: real ment hi ha

una cri si de va lors? Qui ha d’en sen yar

aquests va lors? Quins va lors són els que

han de pre va ler a la nos tra so cie tat?

Com s’ha de fer per edu car en va lors? En 

aquest ar ti cle s’ex po sen al gu nes idees

so bre les qües tions plan te ja des, i s’hi

ana lit za es pe cial ment si l’es port i les no -

ves tec no lo gies de la in for ma ció i la co -

mu ni ca ció (TIC), te nen un lloc o no en

l’a no me na da “edu ca ció en va lors”.

Què en te nem
per “edu car en va lors”?
Què són els va lors?

En pri mer lloc, cal dir que quan uti lit zem

el con cep te “edu car en va lors” es tem fent

ser vir un ter me re dun dant, ja que sem pre

que edu quem, ho fem en va lors. Si edu car 

és di ri gir, for mar el carà cter o la per so na li -

tat, por tar l’individu en una de ter mi na da

di rec ció, l’educació no pot ni ha de ser

neu tra (Camps, 1990) i, per tant, no po -

dem con ce bre una edu ca ció que no edu -

qui en va lors. Això sig ni fi ca que l‘educació 

no és li mi ta úni ca ment a ins truir, o trans -

me tre co nei xe ments (el sa ber) o ha bi li tats 

(el sa ber fer), sinó que l’educació és for -

mar la per so na en el seu sen tit més am pli

(el sa ber ser i el sa ber es tar).

Du rant molts anys, l’e du ca ció en va lors

–tam bé ano me na da edu ca ció mo ral– ha

es tat vin cu la da a una idea d’a doc tri na -

ment, o d’in cul ca ció d’uns de ter mi nats

va lors o creen ces. Per això, hi ha ha gut

èpo ques en què més aviat ens feia por

sen tir par lar d’e du ca ció mo ral, per què po -

dia re pre sen tar una im po si ció d’uns va lors 

molt con crets, con si de rats ab so luts i in -

dis cu ti bles. Quan no sal tres de fen sem una

edu ca ció en va lors es tem pro po sant

una edu ca ció que no es basi en la re pro -

duc ció de mo dels do mi nants, sinó que fo -

men ti la res pon sa bi li tat del pro fes so rat

da vant dels pro ble mes de la so cie tat i el

seu com pro mís per in ten tar trans for -

mar-la –en ca ra que això pu gui sem blar

una uto pia. Per aquest mo tiu, creiem que

l’e du ca ció no pot, ni ha de ser, neu tral. 

D’al tra ban da, si ens apro pem a la de fi ni -

ció de va lors, en te nent-los com a “ideals

abs trac tes que orien ten i guien la con -

duc ta [...]”, els va lors se rien quel com

molt utò pic, di fí cil d’as so lir, una qües tió

molt poc con cre ta, molt genè ri ca -pen -

sem, per un mo ment, en va lors com la

pau, la lli ber tat, el res pec te, la to lerà -

ncia, la jus tí cia. Aquest carà cter jus ta -

ment tan abs trac te i ideal del ter me va lor

fa que tot hom en faci una in ter pre ta ció

molt per so nal i, a més a més, pot com -

por tar el pe rill evi dent que el va lor de sit -

jat soni sim ple ment a una pa rau la bo ni -

ca, pro pe ra a un dis curs retò ric, idea lis ta

i amb poca cre di bi li tat. Quants po lí tics

llen cen mis sat ges de pau, so li da ri tat o

jus tícia i des prés ac tuen de ma ne ra con -

trària a la que pro cla men? 

Va lors, ac ti tuds i con duc ta

Com tots ja sa bem, no sem pre el que es

diu coin ci deix amb el que real ment es fa i
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Abstract

Is it possible, through the new technologies,

to educate in sports values? To answer to

this question, in this article we present

some reflections on what we understand by

“education in values” and the ways in which 

play, physical activity and sport can

contribute to this.  Starting with these

preliminary considerations, we analyse the

role which Information and Communication

Technologies (ICT) play here as a tool and

put forward three proposals to exemplify the

educational possibilities of ICT in this field. 

Key words

Education, Values, New technologies, Sport

Edu ca ció, Va lors, No ves tec no lo gies,
Esport
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es pen sa. Mal grat que prèvia ment hem ex -

pres sat que els va lors “guien i orien ten la

con duc ta” i que és cert que val la pena te -

nir uns ideals, unes fi tes o va lors a as so lir,

aquests no sem pre van acom pan yats de

con duc tes i com por ta ments cohe rents

amb els va lors pre go nats. Així doncs, hi ha

per so nes que afir men, per exem ple, que no 

són ra cis tes, però quan a la vora de casa

seva hi va a viu re una fa mí lia d’u na al tra

ètnia fa rien tot el pos si ble per tal d’e vi -

tar-ho. Si po sem un exem ple pro per a

l’àmbit de l’es port po dem tro bar pro fes sio -

nals que sa ben, de fen sen i fins i tot va lo ren 

pú bli ca ment els be ne fi cis de l’ac ti vi tat fí si -

ca o l’es port com a for ma de sa lut, però

són in ca pa ços de se guir uns hàbits de

pràcti ca fí si ca sa lu da ble i con ti nua da. Per

què? Quins són els mo tius que fan que,

mal grat te nir uns de ter mi nats va lors o

creen ces, des prés ens pu guem com por tar

d’u na ma ne ra di fe rent a la de sit ja da? 

En rea li tat, la re la ció en tre va lors i con -

duc ta és molt com ple xa, però per tal d’a -

pro xi mar-nos-hi una mica, pro po sem re -

fle xio nar so bre un da rrer as pec te que

com ple men ta ria el nos tre punt de vis ta

del tema ex po sat: “els va lors han de tra -

duir-se (tre ba llar-se) en les co rres po nents

ac ti tuds i aques tes en nor mes, hàbits o

pa trons es pe cí fics de con duc ta da vant de

si tua cions con cre tes” (Bo lí var, 1995). O

si gui: els va lors han de con cre tar-se en

unes ac ti tuds, si no vo lem que dar-nos en

l’àmbit d’allò que és abs trac te. 

El ter me ac ti tud, ens apro xi ma, doncs, a un 

as pec te molt més con cret, molt més rea lis -

ta, més pal pa ble que el ter me va lor. Si els

va lors són abs trac tes i no són vi si bles, és

con ve nient que fem l’es forç de con cre tar-los 

en ac ti tuds més es pe cí fi ques, pro pe res a la

nos tra rea li tat més im me dia ta. Si no és així, 

hi ha el pe rill de cau re al tra ve ga da en la

retò ri ca idea lis ta dels va lors. 

Per tant, apos tem per abor dar el tre ball de 

va lors sen se co men çar a fer un llis tat de

va lors més o menys con si de rats per to -

thom “po lí ti ca ment co rrec tes” –això que -

da bé, però no com pro met a nin gú–, sinó

a par tir d’allò més con cret, més sen zill,

més pro per al nos tre dia a dia, que són les

ac ti tuds en te ses com a “pre dis po si cions

més o menys es ta bles que ens em pen yen

a ac tuar d’u na ma ne ra de ter mi na da”.

Com po nents

de les ac ti tuds

D’al tra ban da, cal re mar car que les ac ti -

tuds no te nen un carà cter in nat, sinó que

s’a pre nen, es mo di fi quen i ma du ren, i per

tant, són edu ca bles. Són molts els au tors

que coin ci dei xen a dir que per tre ba llar les 

ac ti tuds –i els va lors co rres po nents– cal

fer-ho a partir de tres components:

n Com po nent cog ni tiu, re fe rit als co nei xe -

ments i creen ces.

n Com po nent afec tiu, re la cio nat amb els

sen ti ments i les emo cions.

n Com por ta ment con duc tual vin cu lat a

les ac cions con cre tes.

Sen se en trar en de tall del que re pre sen ta

ca das cun d’a quests com po nents, cal dir

que per mi llo rar les ac ti tuds hem d’a bor -

dar els tres àmbits in di cats. Po sem un

exem ple: si vo lem fo men tar ac ti tuds de

carà cter hi giè nic amb els nens i ne nes a

les clas ses d’e du ca ció fí si ca, ho po dem fer 

ex pli cant-los la ne ces si tat i la im portància 

de la hi gie ne cor po ral, fins i tot tre ba -

llant-ho a la clas se de medi na tu ral (com -

po nent cog ni tiu); però tam bé bus cant al -

gu na mo ti va ció ex ter na, un pre mi, o un

 reconeixement amb la nota, fe li ci tant-los

cada ve ga da que ho fa cin co rrec ta ment

(com po nent afec tiu); i, fi nal ment, ins tau -

rant una sim ple ru ti na dià ria en la qual,

quan aca bin les clas ses d’e du ca ció fí si ca

–per exem ple– es ren tin la cara i les mans, 

es can viïn la sa ma rre ta o es dut xin, i es

pen ti nin abans de sor tir del gimnàs (com -

po nent com por ta men tal). 

A les pri me res edats el com po nent afec tiu

i el com po nent con duc tual són fo na men -

tals. Ara bé, a me su ra que avan ci l’e dat

dels in fants serà im por tant anar in cor po -

rant l’as pec te cog ni tiu de for ma pro gres si -

va. Ben se gur que és ne ces sa ri tre ba llar

des dels tres àmbits, però tot i així, fer-ho

no és garantia d’èxit. 

L’es port, un ins tru ment
pri vi le giat per a l’e du ca ció
en valors

Si fins ara hem in ten tat ex pli car què en te -

nem per va lors i la seva vin cu la ció amb el

tre ball d’ac ti tuds, anem a fer l’anà li si del

tema des d’u na al tra pers pec ti va que s’a -

fe geix a la seva complexitat. 

L’es port és bo per na tu ra le sa? L’es port

edu ca per si ma teix? Quins va lors té? Hi

ha es ports més edu ca tius que d’al tres? El

va lor edu ca tiu de l’es port, es tro ba en la

pròpia essència d’a quest, o bé depèn de

va lo ra cions externes? 

A l’Angla te rra de co men ça ment del se -

gle XIX es creia fer ma ment que l’es port

edu ca va el carà cter, i du rant molts anys

s’ha de fen sat aques ta idea, fins al punt de 

cau re en el tòpic de pen sar que la pràcti ca 

es por ti va era edu ca ti va per ella ma tei xa.

Se gons Hei ne mann (2001), l’es port no té

va lors en si ma teix, sinó que els va lors de

l’es port són, o bé ju di cis sub jec tius i es ti -

ma tius que eme ten les per so nes que el

prac ti quen, so bre la base dels efec tes (po -

si tius o ne ga tius) que creuen ob te nir, o bé

els efec tes que unes cer tes ins ti tu cions

(clubs, gim na sos, l’Estat, les ins ti tu cions

educatives...) li atribueixen. 

Tot i així, po dem cons ta tar que de ter mi -

nats es ports te nen in cor po rats, en el seu

en torn i en la seva cul tu ra es por ti va, uns

ri tuals que s’as so cien a la ma tei xa pràcti -

ca –al guns d’ells fins i tot es tro ben in clo -

sos en el pro pi re gla ment– i que fo men ten

uns de ter mi nats va lors. En aquest cas,

po dríem afir mar que al guns es ports po den 

afa vo rir un bon en torn edu ca tiu o d’al tres

po den fer jus ta ment el con tra ri. Com

exem ple po dem ci tar els ri tuals d’es ports

d’arts mar cials al mo ment de sa lu dar-se

abans i des prés del com bat, en el rug bi

quan es fa el pas sa dís a l’e quip guan ya -

dor, de ter mi nats es ports on hi ha xar xa i,

per tant, no hi ha con tac te fí sic di rec te

–sem pre hi so len apar èi xer menys con flic -

tes en re la ció a aquells on hi ha més con -

tac te per so nal–, es ports, com ara de ter -

mi na des pro ves de na ta ció o d’at le tis me

–en fer-se en un “ca rrer”, on no hi ha in va -

sió de l’es pai con tra ri, sem pre serà mes

di fí cil que hi pu guin ha ver si tua cions d’a -

gres si vi tat–, etc. S’hau ria de fer un es tu di

apro fun dit per es bri nar si el re gla ment de

de ter mi na des mo da li tats es por ti ves afa -

vo reix o no, de ter mi nats va lors. Què pas -

sa ria si a to tes les nor ma ti ves es por ti ves

fos un re qui sit in dis pen sa ble do nar-se la

mà (saludar-se) tots els jugadors abans

i després del partit? En determinats
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contextos, hi ha esports en què això

resulta pràcticament impensable!

Par tim, doncs, de la pre mis sa que l’es port

per si sol no edu ca, però que si s’u ti lit za de

ma ne ra ade qua da, pot ser un ex cel·lent

mitjà per fo men tar de ter mi nats va lors in di -

vi duals (es forç, su pe ra ció, di ver sió, crea ti -

vi tat, rep te per so nal, dis ci pli na, mi llo ra de

la sa lut...) i so cials (res pec te als al tres,

coo pe ra ció, com pro mís, sen tit de per ti nen -

ça, res pon sa bi li tat...). Per tant, po dem

par lar del gran po ten cial de l’es port com a

eina per edu car en va lors. 

És evi dent que si sem pre edu quem en va -

lors –com hem dit prèvia ment– quan en -

sen yem ma temà ti ques, llen gua, fí si ca o

quí mi ca o qual se vol al tra as sig na tu ra,

tam bé es tem trans me tent uns de ter mi -

nats va lors, mol tes ve ga des de for ma fins i 

tot in cons cient –en l’a no me nat cu rrí cu lum 

ocult. Tot i així, no sal tres vo lem des ta car

que, es pe cial ment l’e du ca ció fí si ca, el joc

i l’es port són uns ex cel·lents mit jans per

tre ba llar els va lors in di vi duals i so cials.

Ve gem al guns dels mo tius que ens per me -

ten fer aques ta afir ma ció:

El carà cter lú dic –que pre dis po sa a l’a -

pre nen tat ge– i el carà cter vi ven cial de la

matè ria fa que l’a lum nat s’ex pres si de for -

ma es pont ània i que es com por ti tal com

és, de ma ne ra que sor gei xen mol tes si tua -

cions on l’a pre nen tat ge es fa evi dent i es

fa vi si ble per a tot hom: “jo co rro més que

el meu com pany, però aquest té mol ta

més for ça que no pas jo, i d’al tra ban da

sóc in ca paç de sal tar un de ter mi nat obs -

ta cle, per què tinc por, o em fa ver gon ya

fer un joc d’ex pres sió cor po ral, etc.” A

clas se de ma temà ti ques, un nen o una

nena, si no ha entès l’e xer ci ci, pot ser nin -

gú més no se n’a do narà; en can vi, a clas -

se d’e du ca ció fí si ca tot es fa més evi dent,

més vi si ble, i això su po sa te nir un ni vell

d’ac cep ta ció d’un ma teix da vant la res ta

del grup (amb les li mi ta cions i les for ta le -

ses de ca das cun de no sal tres). 

Un gran po ten cial de coo pe ra ció, su pe ra -

ció i es forç. Estu dis so bre el tema asse -

nyalen que l’es port és un dels pocs àmbits 

on els nois i noies s’im pli quen en un tre -

ball que re que reix constància, es forç i un

ni vell de com pro mís da vant del grup. El

sen tit de per ti nen ça a un equip i l’es ta bli -

ment d’un ob jec tiu comú aju da so vint a

fer que ac ti tuds com l’es forç, la pun tua li -

tat, l’a ju da i la col·la bo ra ció en tre iguals,

si guin ac ti tuds molt des ta ca des en el món 

de l’es port. Quan avui dia sem bla que la

nos tra so cie tat es ca rac te rit za per la llei

del mí nim es forç (la tendència és bus car

la cosa fàcil, còmo da, allò que no re que -

reix es forç...) és im por tant que hi hagi

entorns on també es promoguin aquestes

actituds. 

Un llen guat ge uni ver sal. L’e du ca ció fí si -

ca, el joc i l’es port te nen un llen guat ge

uni ver sal: el llen guat ge del cos i dels ges -

tos. És el ma teix ju gar a fut bol a Bar ce lo -

na que a Lon dres, al Cai re o al Bra sil...

l’es port té un llen guat ge uni ver sal que fa -

ci li ta la co mu ni ca ció i la in te gra ció. Quan

un nen o nena arri ba d’un al tre país, un

dels pri mers ele ments in te gra dors és l’ac -

ti vi tat fí si ca. Les clas ses d’e du ca ció fí si ca

són aque lles on més fàcil ment s’in cor po -

ren els nens i ne nes, ja si gui a tra vés de

jocs, dan ses, ex pres sió cor po ral, etc. Cal,

doncs, apro fi tar aquest re curs per facilitar

la integració i promoure el respecte a la

diversitat.

Una gran quan ti tat de re la cions per so nals 

i con flic tes. Una cons tant que apa reix a to -

tes les clas ses d’e du ca ció fí si ca és la

presè ncia d’un gran nom bre de re la cions

per so nals en què hi ha con tac te fí sic i in te -

rac ció di rec ta amb els com panys i com -

pan yes: fer grups, fer pa re lles, aju dar-se

per fer de ter mi nats exer ci cis, do nar-se la

mà per fer una dan sa o un joc, aga far-se

per la cin tu ra, res pec tar unes re gles de ter -

mi na des, ac cep tar guan yar i per dre da vant 

d’u na si tua ció de joc o com pe ti ció, res pec -

tar els com panys, els que fan d’àrbi tres i

els con tra ris, ac cep tar els nens i ne nes que

són poc hàbils... Tot això no és gens fàcil i

fa que so vint sur tin una gran quan ti tat de

con flic tes. El con flic te és, doncs, una eina

que apro fi ta rem per tre ba llar ac ti tuds i va -

lors de ma ne ra con cre ta i no de ma ne ra

abs trac ta, a par tir de qües tions sig ni fi ca ti -

ves per als nois i noies. 

Fi nal ment, però, tot i que l’es port pot po -

ten ciar ac ti tuds de sit ja bles, com ara al gu -

nes de les que ja hem es men tat: l’es forç,

la su pe ra ció, el tre ball en equip, l’ac cep -

ta ció de re sul tats, ac cep ta ció de les nor -

mes, etc. , tam bé hem de te nir pre sent

que si es tre ba llen de ma ne ra ina pro pia da

po den fo men tar jus ta ment el con tra ri. En

re fe rim al fet que tam bé po den fo men tar

el re buig o menyspreu dels menys do tats,

l’a gres si vi tat, la vo lun tat de guan yar a

qual se vol preu, les le sions i l’a ban do na -

ment, etc. Per això es par la del carà cter

am bi va lent de l’es port o el que no sal tres

ano me nem “la cara i la creu de l’es port”.

De què de pendrà que l’ac ti vi tat fí si ca o

l’es port po ten ciï unes de ter mi na des ac ti -

tuds i els seus va lors corresponents?

Veurem que hi ha uns agents socials que

en són els principals responsables. 

Quins són els agents

que in fluei xen en l’e du ca ció

en va lors en l’es port?

Entre els prin ci pals agents res pon sa bles,

po dem des ta car la fa mí lia, el grup d’i -

guals, l’es co la, els clubs i/o ins ti tu cions

es por ti ves, els mit jans de co mu ni ca ció, i

els pro fes sio nals de l’es port (tècnics, en -

tre na dors, i mes tres). Abor dar el tema de

l’e du ca ció en va lors és pren dre cons cièn -

cia que tots aquests fac tors hi in fluei xen i,

per tant, se ria del tot de sit ja ble que hi ha -

gués una ac ció con jun ta i coor di na da de

tots aquests agents per tal que l’esport

tingués un tractament més educatiu. 

Mal grat que l’es co la no si gui l’ú ni ca

 responsable d’e du car en va lors, vo lem re -

mar car que aques ta hi juga un pa per fo na -

men tal. Alguns edu ca dors so vint es la -

men ten dient que, men tre la fa mí lia i els

mit jans de co mu ni ca ció no s’hi im pli quin, 

no s’hi pot fer res. És cert que és molt di fí -

cil acon se guir mi llo res si no es dis po sa del 

su port dels agents ex terns, però no s’hi val 

a re pen jar-s’hi o es pe rar que tot si gui per -

fec te. Plànyer-se no ser veix de res, no

can via la si tua ció i, per tant, com a mes -

tres o edu ca dors hem de fer el que ens

per to ca i no hem de re nun ciar a la nos tra

tas ca, per què en ca ra que pu gui sem blar

in su fi cient, és fo na men tal. Qui no re cor da

un mes tre, mo ni tor o en tre na dor que pot -

ser va “mar car” o va in fluir en la seva ma -

ne ra de ser? Mes tres, edu ca dors o en tre -

na dors són uns re fe rents per als jo ves i per 

tant, tot allò que fa cin o dei xin de fer pot

ser molt im por tant. A més a més, si no
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acon se guim que s’im pli quin en l’e du ca ció 

dels jo ves els al tres agents so cials, sí que

hem de te nir-los pre sents i in ten tar in cor -

po rar-los a la nos tra tas ca edu ca ti va. Ens

re fe rim a la ne ces si tat d’a pro par els mit -

jans de co mu ni ca ció a l’es co la (TV, prem -

sa, ci ne ma) i ana lit zar-los crí ti ca ment,

fent pro pos tes en les quals, de ma ne ra

fàcil, tam bé hi pu guin par ti ci par les

famílies. 

Apli ca cions edu ca ti ves
de les tec no lo gies de
la in for ma ció i la
co mu ni ca ció (TIC)

Hem par lat, fins al mo ment, de va lors en

ge ne ral i de l’es port com a ins tru ment per

a l’e du ca ció en va lors. Per tal de con ti nuar 

amb el tema que trac tem a l’ar ti cle, hem

de par lar ara de les tec no lo gies de la in for -

ma ció i la co mu ni ca ció (TIC) i les se ves

aplicacions a l’educació.

Quan s’a na lit za la qües tió de les apli ca -

cions edu ca ti ves de les TIC, una de les pri -

me res pre gun tes que acos tu ma a apar èi xer 

és “a qui nes tec no lo gies ens es tem re fe -

rint?”. Da vant l’am pli ven tall d’op cions

amb què ens tro bem, en aquest cas con si -

de rem opor tú con cre tar la nos tra va lo ra ció

en les pos si bi li tats que ens ofe reix Inter net

(o, com s’a no me na en oca sions, el web).

I qui nes són aques tes pos si bi li tats? Inter -

net posa al nos tre abast una gran quan ti -

tat de fun cio na li tats en l’àmbit la bo ral, fa -

mi liar, lú dic, etc. No sal tres ens cen tra rem 

en les tres fun cions que, se gons Mar qués

(1998), re sul ten més in te res sants des de

la pers pec ti va edu ca ti va: in for ma ció, co -

mu ni ca ció i su port didà ctic. 

Inter net

com a font d’in for ma ció

Inter net s’ha con ver tit en un gran ma gat -

zem d’in for ma ció de tot ti pus, des de text i

fo to gra fies fins a com ple xos ma te rials mul -

timè dia i pro gra mes in form àtics. Aques ta

in for ma ció està al nos tre abast en for ma de 

pàgi nes web, ar xius FTP i mis sat ges

electrònics. 

Des d’a quest punt de vis ta, les prin ci pals

apli ca cions edu ca ti ves po den ser, per

exem ple, pre pa rar les clas ses, do cu men -

tar tre balls, con èi xer al tres mèto des i re cur -

sos didà ctics, na ve gar per se lec cionar in -

for ma ció re lle vant, con sul tar la prem -

sa, etc.

Inter net

com a mitjà de co mu ni ca ció

A més a més de ser un es pai d’in for ma ció, 

Inter net tam bé pos si bi li ta nous mo dels de

co mu ni ca ció en tre per so nes, em pre ses i

ins ti tu cions. Els prin ci pals sis te mes que

ens ofe reix són el co rreu electrònic, les

llis tes de dis cus sió, els grups de no tí cies o 

fòrums, els grups de con ver sa o xats, les

ví deo co mu ni ca cions i l’e di ció de pàgi nes

web.

Tam bé aquí po dem tro bar di ver ses apli -

cacions edu ca ti ves: co rres pondència

electròni ca, que per met el con tac te en tre

es tu diants de zo nes geogr àfi ques di fe -

rents; ela bo ra ció de pro jec tes coo pe ra -

tius; de bats en tre alum nat; fòrums de pro -

fes so rat; ela bo ra ció de la pàgi na web de

la clas se; etc.

Inter net

com a su port didà ctic

A par tir de les dues fun cions que aca bem

d’es men tar (trans me tre in for ma ció i fa ci li -

tar la co mu ni ca ció), Inter net pot pro por -

cio nar un com plet su port didà ctic, que pot 

su po sar una con si de ra ble quan ti tat d’a pli -

ca cions edu ca ti ves, en tre les quals po dem 

des ta car les se güents: con sul to ries i tu to -

ries te lemà ti ques, clas ses a distància,

cen tres edu ca tius vir tuals, pàgi na web de

l’as sig na tu ra, ac cés a ma te rials didà ctics

on line i a d’al tres webs d’in terès edu ca -

tiu, te le bi blio te ques, cen tres de re cur sos

vir tuals i por tals edu ca tius o ser veis on

line d’assessorament a l’estudiant.

Un cop hem con cre tat a quin ti pus de tec -

no lo gies ens re fe rim, hem d’a bor dar una

al tra de les pre gun tes que ha bi tual ment

apa rei xen: “quins se ran els usua ris (o des -

ti na ta ris) d’a ques tes tec no lo gies?”. L’anà -

li si de les pos si bi li tats edu ca ti ves que

hem es men tat ja ens dóna la res pos ta. Els 

usua ris po den ser tots els agents del pro -

cés edu ca tiu: tant el pro fes so rat com l’a -

lum nat i tam bé les fa mí lies. Ge ne ral ment, 

l’ob jec tiu amb què han es tat dis sen yats

els ma te rials serà allò que definirà quin és

el destinatari en cada cas.

Inter net
i l’e du ca ció en va lors

Hem re pe tit al llarg de l’ar ti cle que no po -

dem con ce bre una edu ca ció que no edu -

qui en va lors. Així doncs, si Inter net té

apli ca cions edu ca ti ves, vol dir que ofe reix

la pos si bi li tat d’e du car en va lors o, en al -

guns ca sos, de pro por cio nar re cur sos per

a l’e du ca ció en va lors. Per això, el de bat

que so vint es plan te ja és si Inter net pot ser 

real ment una eina útil per a l’e du ca ció o,

al con tra ri, sim ple ment és una eina per a

la trans mis sió d’in for ma ció (a partir de la

qual es poden produir aprenentatges).

Sota la pers pec ti va d’a quest de bat, po -

dem ana lit zar ca das cu na de les tres apli -

ca cions edu ca ti ves que hem plan te jat

abans.

Si ens cen trem en la vi sió d’Inter net com

a font d’in for ma ció, tro bem que, en oca -

sions, s’u ti lit za com un ma gat zem del

qual els edu ca dors ex treuen la in for ma -

ció que els re sul ta d’u ti li tat. Un cop ob -

tin gu da aques ta in for ma ció, serà l’e du -

ca dor qui li do narà for ma i l’a pli carà en

una ac ció pe dagò gi ca, de ma ne ra que

s’a ca barà con ver tint real ment en una

eina edu ca ti va.

En al tres oca sions, però, la in for ma ció

arri barà di rec ta ment a “l’u sua ri fi nal” (l’a -

lum nat) i, per tant, no haurà es tat “mo de -

la da” per un agent in ter me di. Però, tot i

així, som de l’o pi nió que aques ta in for ma -

ció pot trans me tre quel com que va més

enllà. Com a punt de par ti da, po dríem es -

ta blir una com pa ra ció amb al tres ti pus de

do cu ments de text com, per exem ple, els

lli bres. A tra vés dels lli bres tam bé es po -

den trans me tre sen ti ments i pen sa ments

a qui els llegeix i, per tant, porten una

càrrega de valors.

A més, con tí nua ment es par la de pàgi nes

web que es con si de ren “no ci ves”, per què

trans me ten va lors ne ga tius (xe nofò bia, ra -

cis me, por no gra fia, apo lo gia de la vio lèn -

cia, pro mo ció de l’a norè xia i, se gu ra ment, 

un llarg etc ète ra). Així doncs, si con si de -

rem que la in for ma ció a la que es pot ac -

ce dir a tra vés d’Inter net pot trans me tre

va lors “ne ga tius”, tam bé ca bria con si de -

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (83-90)

dossier: l’esport: diàleg universal

86



rar que és pos si ble ge ne rar con tin guts que 

trans me tin va lors “po si tius”.

La se go na fun cio na li tat edu ca ti va d’Inter -

net que hem va lo rat en l’a par tat an te rior

és la de mitjà de co mu ni ca ció. Tam bé, en

aquest cas, po dem bus car ele ments si mi -

lars o com pa ra bles. Un dels més evi dents

són les re la cions epis to lars que han man -

tin gut mes tres i alum nes al llarg de la his -

tòria i a tra vés de les quals han transmès

ideals, creen ces, mo dels de com por ta -

ment i va lors.

Però, anant més enllà, cal te nir en comp te 

que, quan ens co mu ni quem a tra vés del

web, es tem es ta blint re la cions amb al tres

per so nes. És a dir, el que es tem fent és

crear un “es pai re la cio nal”. En aquest nou 

es pai, les per so nes in te rac tuem i in ter can -

viem in for ma ció, i ho fem de ma ne ra si mi -

lar a com ac tua ríem en al tres en torns,

atès que la vir tua li tat per ella ma tei xa no

ens fa diferents (Duart, 2003).

El que està suc ceint, doncs, és que can -

viem el marc de re ferè ncia. Ens tro bem en 

un es pai en què les ma ne res de co mu ni -

car-se pre sen ten di ferè ncies res pec te als

es pais fí sics tra di cio nals. Aquest nou

 espai ens por ta a no ves pos si bi li tats co -

mu ni ca ti ves i, des d’a ques ta pers pec ti va,

po dríem dir que el “món vir tual” per met

am pliar l’es pai re la cio nal que ens pro por -

cio na el “món real”.

Una de les ca rac te rís ti ques d’a ques ta

nova ma ne ra de re la cio nar-nos és que

pos si bi li ta el tre ball en equip. Mal grat que 

so vint sen tim par lar del pe rill de la “so le -

dat” de qui està da vant d’u na pan ta lla

d’or di na dor, no po dem obli dar que les tec -

no lo gies de les co mu ni ca cions ens do nen

l’o por tu ni tat d’es ta blir re la cions amb d’al -

tres per so nes. I, a més a més, aques tes

re la cions s’es ta blei xen en un es pai que fa -

ci li ta l’in ter can vi d’o pi nions i per tant, fo -

men ta la ca pa ci tat de pa rar aten ció a les

idees dels al tres.

A més, no po dem dir que les co mu ni ca -

cions que es rea lit zen a tra vés de l’en torn

vir tual es ti guin (per elles ma tei xes) man -

ca des d’èti ca. Com sa bem, s’han es ta blert 

unes nor mes de com por ta ment a la xar xa

(“Net ti quet te”) i s’ha po pu la rit zat la uti lit -

za ció de sig nes que pre te nen apor tar ex -

pres si vi tat als tex tos (“emo ti co nes”): això

ens ve a de mos trar que hi ha un in terès

per te nir un “bon com por ta ment” o mos -

trar una “bona edu ca ció” quan s’es ta blei -

xen re la cions vir tuals.

To tes aques tes con si de ra cions es tro ben

es tre ta ment re la cio na des amb l’al tra fun -

ció edu ca ti va que hem pre sen tat: Inter net

com a su port didà ctic. Per què no po dem

obli dar que el pro cés edu ca tiu s’es de vé en 

com pan yia. I, par tint d’a ques ta pre mis sa, 

veiem que els di fe rents su ports per a la

docè ncia “vir tual” que ens ofe reix Inter net

pos si bi li ten no ves for mes de re la ció i d’in -

te rac ció en tre els agents que par ti ci pen en 

el pro cés. Aques tes for mes de re la ció, evi -

dent ment, pre sen ten les ma tei xes ca rac -

te rís ti ques que acabem d’esmentar quan

parlàvem d’Internet com a mitjà de comu -

nicació.

Però, a més a més, cal des ta car que en

l’e du ca ció en va lors és im por tant que l’a -

lum nat tin gui un pa per ac tiu. El desen -

volupament d’ac cions for ma ti ves amb el

 suport d’en torns vir tuals d’a pre nen tat ge

po ten cia, pre ci sa ment, la par ti ci pa ció de

l’a lum nat com a element central del

procés didàctic.

Per tot això, pen sem que és pos si ble

edu car ple na ment de for ma no pre sen -

cial i asín cro na: el que can via és el medi

en el qual es pro dueix l’ac te edu ca tiu.

En aquest sen tit, es tem d’a cord amb la

idea de John son que els edu ca dors han

de ser ca pa ços d’u ti lit zar les no ves

tècni ques i tec no lo gies de l’e du ca ció a

distància per dur a ter me el tre ball ètic i

mo ral que dis tin geix l’e du ca ció de la

sim ple trans mis sió d’in for ma ció (John -

son, 1992).

Tam bé tro bem aques ta con vic ció en les

obres de J. M. Duart. Algu nes de les se -

ves idees són una bona mos tra d’a quest

fet: “Po dem afir mar que és pos si ble edu -

car en va lors a Inter net, per què és una

for ma de re la ció so cial, di fe rent i nova,

però de re la ció so cial. Inter net i la seva

for ma de re la cio nar-se no arri ben per

sub sti tuir res. Arri ben per com ple men tar, 

i com a tal se’ls ha d’ac cep tar. No hem

de su po sar que Inter net és la mi llor for ma 

per a edu car, o per a edu car en va lors. En 

tot cas, sí que hem de pen sar que si les

per so nes d’a vui, del se gle XXI, in cloent-hi 

els jo ves, ens re la cio nem tam bé per

Inter net, aquest mitjà ha d’o cu par –i ocu -

pa– un es pai com ple men ta ri en el nos tre

uni vers re la cio nal que no po dem ob viar”

(Duart, 2003).

Apor ta cions d’Inter net
a l’e du ca ció en va lors
en l’àmbit de l’AF
i l’es port

En els apar tats pre ce dents, hem ar gu -

men tat que l’es port pre sen ta una gran po -

ten cia li tat com a mitjà per edu car en va -

lors i hem po sat de ma ni fest que Inter net

pot ser una eina amb mol tes uti li tats a

l’ho ra de tre ba llar en edu ca ció en va lors.

La com bi na ció d’a quests dos ele ments,

doncs, ha de per me tre de sen vo lu par pro -

jec tes d’e du ca ció en va lors a tra vés de

l’es port, en els quals Internet sigui un dels 

elements vehiculars.

El pa per que tindrà Inter net en aquest ti -

pus de pro jec tes podrà es tar em mar cat en 

qual se vol de les tres apli ca cions edu ca ti -

ves que hem des crit amb an te rio ri tat: com 

a font d’in for ma ció, com a mitjà de co mu -

ni ca ció i/o com a su port didà ctic. I, com

qual se vol apli ca ció edu ca ti va de les TIC,

els ma te rials i re cur sos que se’n de ri vin

po dran es tar adre çats a qual se vol dels

protagonistes del procés educatiu.

A con ti nua ció, pre sen ta rem al guns dels

pro jec tes en què es tem tre ba llant o par ti -

ci pant i que po den ser un re flex d’a ques ta

mul ti pli ci tat d’a pli ca cions i des ti na ta ris.

El “Bar ça-Ma drid”:

molt més que un par tit de fut bol?

Aquest pro jec te és un exem ple de la uti lit -

za ció edu ca ti va d’Inter net com a mitjà de

co mu ni ca ció. Els des ti na ta ris prin ci pals

de les ac ti vi tats i re cur sos que es pre sen -

ten són els ma tei xos alum nes (tot i que,

evi dent ment, el pro fes so rat tam bé pot ser

par tí cip del pro jec te o uti lit zar en un al tre

con text els ma te rials que hi tro barà). En

con cret, està adre çat a nois i noies que es -

tan cur sant el ci cle su pe rior d’e du ca ció

primà ria o edu ca ció se cund ària obli gatò -

ria (ESO).

El fil con duc tor del pro jec te són els par tits

de fut bol que en fron ten el FC Bar ce lo na i

el Reial Ma drid. En aquest cas, l’anà li si

i la uti lit za ció d’a quest fe no men me dià tic
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ens ser veix de pre text per tre ba llar els va -

lors, i a més, re pre sen ta una eina de tre -

ball al ta ment mo ti vant per a l’a lum nat a

qui s’adreça el projecte.

La in ten ció d’a quest pro jec te és que els nois 

i noies fa cin una va lo ra ció crí ti ca de les si -

tua cions, a ve ga des exem plars i a ve ga des

just al con tra ri, que es ge ne ren al vol tant

dels Bar ça-Ma drid, o dels Ma drid-Bar ça: el

trac ta ment que en fan els mit jans de co mu -

ni ca ció, les de cla ra cions de les di rec ti ves,

l’ac ti tud dels ju ga dors, el com por ta ment del 

pú blic, etc. Tot això tam bé ens ha de per -

me tre d’a na lit zar si el mo del d’es port que

veiem a la TV és l’es port que vo lem a l’es co -

la i de qui na ma ne ra està in fluen ciant la

nos tra pràcti ca es por ti va.

L’anà li si de tot el que ge ne ra aquest

autè ntic es de ve ni ment me dià tic ha de

per me tre a l’a lum nat com pren dre que el

fet de te nir i de fen sar uns sen ti ments ha

de po der ser com pa ti ble amb el res pec -

te per les idees i els sen ti ments que pu -

guin te nir d’al tres per so nes, tot man te -

nint una ac ti tud de ci vis me, i esporti -

vitat.

Els ob jec tius del pro jec te els po dem re su -

mir de la ma ne ra se güent:

n Fo men tar la to lerà ncia, el res pec te i el

ci vis me en el joc i l’es port. 

n Iden ti fi car les con duc tes de joc net i joc

brut en el fut bol: dels ju ga dors, el pú -

blic, les di rec ti ves, etc.

n Re fle xio nar so bre la pròpia pràcti ca es -

por ti va i la in fluèn cia de l’es port pro fes -

sio nal en els jocs en què par ti ci pem.

n Actuar d’a cord amb un codi de joc net.

n Ana lit zar crí ti ca ment el trac ta ment que

fan els mit jans de co mu ni ca ció del fut -

bol i re fle xio nar so bre els va lors que s’hi

trans me ten.

n Uti lit zar les TIC.

Les tas ques que cal rea lit zar re que rei xen

la par ti ci pa ció ac ti va dels alum nes que

es tan im pli cats en el pro jec te: pre sen ta -

cions, opi nions, pro pos tes d’ac ti vi tats,

ela bo ra ció de ma te rials, etc. Aques tes ac -

ti vi tats es tan agru pa des en blocs: Abans

del par tit (avant matx), el par tit i després

del partit (roda de premsa).

Per sa ber-ne més so bre els con tin guts i les 

pro pos tes dis sen ya des us sug ge rim que

en treu a la web: http://www.la ce net.org/

va lors. 

El pro jec te web “Esport.NET”

Esport.NET és un exem ple de la uti lit za ció 

edu ca ti va d’Inter net com a font d’in for ma -

ció: es trac ta d’u na web que re cull un con -

junt d’ac ti vi tats i pro pos tes didà cti ques

en ca mi na des al de sen vo lu pa ment de la

ca pa ci tat crí ti ca en l’àmbit de l’es port –i a

tra vés de l’es port– en tre l’a lum nat d’e du -

ca ció se cund ària i bat xi lle rat. Els des ti na -

ta ris prin ci pals de la in for ma ció que es

pre sen ta són els pro fes sors i pro fes so res

d’e du ca ció fí si ca, que po dran uti lit zar les

es men ta des activitats i propostes per a la

preparació de les seves sessions.

Al mar ge que pu guem prac ti car o no al gu -

na ac ti vi tat fí si ca, l’es port i tot el que l’en -

vol ta és es pe cial ment in fluent so bre les

ac ti tuds i com por ta ments dels jo ves ado -

les cents. Per aquest mo tiu, pen sem que

l’e du ca ció ha de do nar ei nes per tal

que els nois i noies pu guin rea lit zar una

lec tu ra crí ti ca de l’es port i de la imat ge
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Pàgi na prin ci pal del pro jec te so bre el “Bar ça-Ma drid”.

Gène re i es port Sa lut, con su mis me i es port

n Sexe vs gène re.

n La pràcti ca es por ti va d’ho mes i do nes: al gu -

nes da des.

n Ho mes i do nes que fan de tot.

n La de si gual tat i la dis cri mi na ció en l’es port.

n L’es port fe me ní a les no tí cies: de l’o blit al sen -

sa cio na lis me.

n La imat ge dels ho mes i do nes en la

pu bli ci tat.

n Se den ta ri o dinà mic: l’es til de vida.

n Imat ge cor po ral.

n Con sum del cos.

n Mo del de cos.

n Ma lalts pel cos.

Po lí ti ca, eco no mia i es port Violè ncia, com pe ti ti vi tat i es port

n Con cep te de po lí ti ca.

n Esport i iden ti tat na cio nal.

n Sim bo lo gia i ús po lí tic de l’es port.

n Clubs, em pre ses i in te res sos econò mics.

n La in for ma ció es por ti va als dia ris.

n Com pe ti ti vi tat, agres si vi tat i violè ncia.

n La violè ncia en el fut bol pro fes sio nal.

n Cam pan yes con tra la violè ncia.

n Con duc tes de fair play (joc net).

n L’ús de la violè ncia en la pu bli ci tat.

n QUADRE 1.
Te mes i blocs de con tin guts co rres po nents al pro jec te web “Esport.NET”.



d’a quest que es pre sen ta a través dels

mit jans de comunicació.

Les pro pos tes es de sen vo lu pen en torn de

qua tre grans temes:

n Gène re i es port.

n Sa lut, con su mis me i es port.

n Po lí ti ca, eco no mia i es port.

n Violè ncia, com pe ti ti vi tat i es port.

Ca das cun està di vi dit en di ver sos blocs de 

con tin gut (ve geu Qua dre 1).

Els qua tre te mes es tre ba llen a par tir d’u -

na ma tei xa es truc tu ra:

n Pre sen ta ció: in tro dueix el do cent en els

con tin guts que es trac ta ran i pro por cio -

na al gu nes orien ta cions didà cti ques.

n De sen vo lu pa ment: per ca das cun dels

blocs temà tics in clou una in tro duc ció

teò ri ca i una pro pos ta d’ac ti vi tats.

n Infor ma ció com ple ment ària: re cur sos

re co ma nats a les pro pos tes i un es pai

amb més in for ma ció.

Les ac ti vi tats com por ten l’anà li si de re cur -

sos que for men part de la nos tra vida quo -

ti dia na i re sul ten atrac tius per a l’a lum nat

(des de pel·lí cu les o ele ments pu bli ci ta ris

fins a lli bres o notícies esportives).

Per fi na lit zar amb l’ex pli ca ció d’a quest

pro jec te, vo lem co men tar úni ca ment que

hi ha di ver ses raons que ens han por tat a

es co llir el for mat web per pre sen tar aques -

ta pro pos ta:

n El pro fes so rat hi pot ac ce dir amb fa ci li -

tat, en qual se vol mo ment i des de qual -

se vol lloc. 

n Els usua ris po den se lec cio nar la in for -

ma ció, els ma te rials i les ac ti vi tats que

els re sul tin més adients per al seu grup i 

en torn de tre ball. 

n Es po den ac tua lit zar els re cur sos i am -

pliar els con tin guts quan es con si de ri

ne ces sa ri. 

n Fa ci li ta l’in ter can vi d’in for ma ció, ma te -

rials i ex pe rièn cies en tre els do cents.

Curs On Line

“Esport i va lors en edat es co lar”

Aquest ter cer pro jec te és un exem ple de 

la uti lit za ció d’Inter net com a su port

didàc tic. En aquest cas, tam bé va adre -

çat als do cents: en con cret, els des ti na -

ta ris per als quals està pen sat són els

mo ni tors i mo ni to res que es fan càrrec

de l’es port en edat es co lar. Tot i així,

tam bé po dria ser in te res sant per als

àrbi tres d’a ques tes com pe ti cions, per

als fa mi liars dels nois i noies que hi par -

ti ci pen o per al pro fes so rat d’e du ca ció

fí si ca.

L’es port en edat es co lar pro por cio na una

con si de ra ble va rie tat de si tua cions que

ex po sen els nois i noies da vant d’e -

leccions, èxits, fra cas sos, di le mes, li mi ta -

cions, de sit jos, re buigs, etc. En aquest

curs s’in ten tarà, pre ci sa ment des del

l’àmbit de l’es port en edat es co lar, re fle -

xio nar i apor tar idees que pu guin uti lit zar

els edu ca dors per aju dar els jo ves es por -

tis tes a ad qui rir va lors sòlids, tant en els
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Pàgi na prin ci pal del pro jec te “Esport.NET”.

Pàgi na prin ci pal del curs On Line “Esports i va lors en edat es co lar”.



aspectes més individuals com en els

convivencials.

Els ob jec tius del curs es re cu llen en els

punts se güents:

n Iden ti fi car l’es port es co lar com un mitjà

ido ni per a l’e du ca ció en va lors.

n Re con èi xer els va lors in di vi duals i gru -

pals que han de de sen vo lu par-se vin cu -

lats a l’es port en edat es co lar.

n Con èi xer els di ver sos ins tru ments que

fa ci li ten la crea ció d’ac ti vi tats en fo ca -

des a l’e du ca ció en va lors.

n Si mu lar si tua cions con flic ti ves en l’es -

port en edat es co lar i la ma ne ra d’ac -

tuar da vant d’a ques tes per ser ca pa ços

de re con duir els con flic tes cap al dià leg

i la com pren sió mú tua.

n Pro por cio nar re cur sos per po ten ciar la

im pli ca ció de les fa mí lies com a col·la -

bo ra do res del pro cés edu ca tiu dels nois

i noies.

n Adqui rir es tratè gies pe dagò gi ques per -

què el res pec te, la res pon sa bi li tat i l’au -

to no mia es con ver tei xin en els ei xos fo -

na men tals de la in ter ven ció edu ca ti va a

través de l’esport en edat es co lar.

Els con tin guts del curs es tan di vi dits en

un bloc teò ric i un bloc de te mes es pe cí -

fics. En el qua dre 2 pre sen tem la dis tri bu -

ció d’a quests con tin guts.

Con si de ra cions fi nals

Les re fle xions apor ta des i les pro pos tes des -

cri tes en l’ar ti cle ens mos tren de qui na for -

ma les TIC po den cons ti tuir una ve ri ta ble

eina per a l’e du ca ció en va lors a l’es port.

Tot i així, cal dria ana lit zar i va lo rar l’im pac te 

de l’a pli ca ció dels tres pro jec tes pre sen tats,

per tal de cons ta tar l’a fir ma ció an te rior, fet

que en aquests mo ments no és pos si ble

per què es tro ben en fase d’im ple men ta ció.

Mal grat tot, en les pro pos tes pre sen ta des,

les TIC han es tat uti lit za des com un mitjà

de su port als ob jec tius plan te jats, però en

cap cas les TIC han es tat una prio ri tat.

Tam poc en cap mo ment les pro pos tes pre -

te nen sub sti tuir els apre nen tat ges que es

pu guin fer de ma ne ra pre sen cial, sinó que

sim ple ment s’han ex po sat com a com ple -

ment a d’al tres ti pus de pro pos tes. 
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Bloc teò ric Bloc temà tic

n L’es port es co lar en un nou món.

n Els va lors de l’es port.

n Assu mint res pon sa bi li tats.

n Con di cions ne cess àries per po ten ciar els

va lors en la pràcti ca es por ti va.

n Fair Play.

n Fa mí lia.

n Gène re.

n Mit jans de co mu ni ca ció.

n Com pe ti ció.

n Pa per dels mo ni tors/es. Sa lut i pre ven ció

de con duc tes de risc.

n QUADRE 2.
Con tin guts del curs On Line “Esport i va lors en edat es co lar”.



Les expressions mo trius
a l’Amèrica Lla ti na en la ten sió glo bal-lo cal
Una apos ta des de la cor po reï tat,
en el marc de la mo der ni tat re fle xi va 

§ RUBIELA ARBOLEDA GÓMEZ
Lli cen cia da en Edu ca ció Fí si ca i en Antro po lo gia.
Màster en Pro ble mes So cials Con tem po ra nis.
Uni ver si dad de Antio quia, Me de llín, Colombia 

Re sum
Pel de sen vo lu pa ment d’a quest as saig es -

ta blei xo tres mo ments: el con text, en el

qual es fa re ferè ncia par ti cu lar ment a l’es -

port de com petè ncia, en el tei xit de

l’Amèri ca Lla ti na i en l’es ce na ri de la glo -

ba lit za ció, i això pos si bi li ta ras tre jar les

pet ja des de la ten sió glo bal-lo cal. Les par -

ti cu la ri tats, mo ment en el qual es des ta -

quen les ca rac te rit za cions lo cals de les ex -

pres sions mo trius i s’il·lus tra amb el cas

de Colò mbia a par tir de l’e mergència de

nous con tin guts de les ac ti vi tats lu di coes -

por ti ves, que co men cen a con fi gu rar de

nou i a do nar un nou sig ni fi cat a l’es truc -

tu ra de les ex pres sions mo trius. Fi nal -

ment, el mo ment de la idea li tat, en el

qual, des de la com ple xi tat pròpia de la

mo der ni tat re fle xi va, es bos so el que he

ano me nat prin ci pis didà ctics cap a una

pe da go gia del cos: cor po reï tat, uni ci tat,

mo togè ne si, al te ri tat, et no mo tri ci tat, con -

tex tua li tat, his to ri ci tat, lú di ca, in te rac ció,

en tre d’al tres. 

Acla ri ment de con cep tes:
a ma ne ra d’introducció 

Amb el dis curs ti tu lat “La So ledad de

Améri ca La ti na”, Ga briel Gar cía Már quez

va re bre el seu pre mi No bel de Li te ra tu ra

el 1982. En aquell mo ment, les con di -

cions es pe cí fi ques dels paï sos del cen tre i

del sud d’Amèri ca ja per me tien d’as sen -

ya lar, sen se ne ces si tat de rea lis me màgic

o de tècni ques de pres ti di gi ta ció, un pa -

no ra ma de de so la ció, que ara s’e nun cia

com a “con ti nent en decadèn cia” (Gar cía

Can cli ni, 2000) per la via de dues na rra ti -

ves: au to ges tió na cio nal- re gio nal i l’o ber -

tu ra mo der nit za do ra del neo li be ra lis me.

Amb aquest teló de fons vull in tro duir la

dis cus sió al vol tant de les ex pres sions mo -

trius als paï sos de pen dents i ins criu re-la

en l’or dre de la re fle xió so cial, per de ri -

var-ne al ter na ti ves de fu tur. Pre tenc d’o fe -

rir una pos si ble res pos ta a la pre gun ta:

quin es port cal al ter cer món? Pre gun ta

que en cap ça la la ses sió del Dià leg on ens

tro bem, des de l’esce nari pe dagò gic.

En l’a fany de pro pi ciar una lec tu ra her -

men èu ti ca d’a quest as saig, tro bo per ti -

nent de de li mi tar el te rri to ri teò ric en què

dis co rre el pre sent dis curs. El pri mer con -

cep te que de ma na una de fi ni ció és el

d’Expres sions Mo trius1 el qual he pro mo -

gut com un re curs da vant de la carè ncia,
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Abstract

In this paper, I establish three points:

context, which particularly refers to

competitive sport in the fabric of Latin

America and against the backdrop of

globalization. This allows us to track the

footprints of global – local tension.

Particularities, the point where local

characterizations of motor expressions are

brought to the fore. This is illustrated by the

example of Colombia from the emergence of

new content in ludic – sporting activities,

which begin to reconfigure and bring new

significance to the structure of motor

expression. Finally, comes the point called

here ideality, in which, taking on board all the 

complexity inherent to reflexive modernity, I

outline what I have called didactic principles

which lead toward a pedagogy of the body:

corporeity, uniqueness, motor-genesis,

otherness, ethno-motor functions,

contextuality, historicity, play and interaction, 

amongst others. 

Key words

Glo ba li za tion, Lo ca li za tion, Mo tor func tions,

Mo tor ex pres sion, Sport, Lu dic-spor ting

ac ti vi ties, Physi cal Edu ca tion, Di dac tic

prin ci ples, So cial pro ject

Glo ba lit za ció, Lo ca lit za ció, Mo tri ci tat,
Expres sions mo trius, Esport, Acti vi tats
lu di coes por ti ves, Edu ca ció Fí si ca, Prin ci pis
didà ctics, Pro jec te so cial

n Pa ra ules cla u

 
1 Aquest sig ni fi cant ha es tat pro po sat per l’au to ra i ha es tat, al ho ra, en cun yat pel grup d’in ves ti ga ció Cul tu ra Somà ti -

ca; es tro ba al nou cu rrí cu lum de l’Insti tut d’Edu ca ció Fí si ca de la Uni ver si tat d’Antio quia, amb la de fi ni ció de la

qual s’han dut a ter me di fe rents es tu dis i s’han ge ne rat di fe rents se mi na ris. En aquest text el con ti nua ré uti lit zant,

amb mol tes re ser ves, per què no té un subs trat epist èmic que li doni su port i que ad me ti una dis cus sió amb la co -

mu ni tat acadè mi ca d’àrea; tan ma teix, la carèn cia d’un con cep te que re fe rei xi la mag ni tud d’allò que sig ni fi ca per a

mi la mo tri ci tat en ge ne ral i l’Edu ca ció Fí si ca en par ti cu lar, m’a bo ca a pre fe rir-lo.

Ru bie la Arbo le da a la ses sió on va pre sen tar la
seva pro pos ta d’ex pres sions mo trius per a Amè -
rica Lla ti na (Fon t: BPMO pho to).



en el nos tre medi, d’un ter me ge ne ra lit -

zant que ex pli qui la di ver si tat i al ho ra la

pre ci sió de les pràcti ques co rres po nents

a l’Edu ca ció Fí si ca, l’Esport i l’Esbar jo.

Com a con sens acadè mic tem po ral he

pro po sat la de no mi na ció ex pres sions

mo trius, que fa re ferè ncia a les ma ni fes -

ta cions de mo tri ci tat que es rea lit zen

amb di fe rents fi na li tats: lú di ca, ago nís ti -

ca, est èti ca, pre ven ti va, de man te ni -

ment, de reha bi li ta ció i de sa lut en tre

d’al tres, or ga nit za des se guint una lògi ca

in ter na, que es ta bleix un codi le gi ti mat

en un con text so cial, i pel qual s’ad me ten 

i/o prohi bei xen uns ges tos, s’o fe rei xen

pau tes de con duc ta, es creen ac ti tuds i

es pro mouen creen ces. Aques tes pri vi le -

gien no so la ment el codi ges tual ob ser va -

ble, re pe ti tiu i ins tru men tal, sinó les in -

ten cions sub jec ti ves que en tren en joc en

l’ac te ma teix, cosa que els ator ga un sig -

ni fi cat im por tant en la com pres sió del

seu po ten cial pe dagò gic. El con cep te

d’ex pres sions mo trius és for ça am pli,

atès que ad met tècni ques cor po rals: dan -

sa, tea tre, hi dro gimnàsti ca, jocs, etc.,

que que da rien ex clo ses si fés sim ser vir

com a ter me genè ric el d’es port que, com 

serà uti lit zat en aquest cas, va as so ciat a

com petè ncia, co di fi ca ció, ren di ment, re -

gla ment, i amb això a cer tes dis ci pli nes

for mal ment es ta bler tes. L’es port, entès

així, for ma part de les ex pres sions mo -

trius i es tro ba ma ti sat pel sen tit ago -

nístic. 

Tam bé es re co rre aquí a la de no mi na ció

ac ti vi tats lu di coes por ti ves, in clo ses en la

d’expressions mo trius i amb la qual es de -

no ta les pràcti ques que a més a més de

des bor dar el joc re glat d’origen pu ra ment

an glo sa xó –es port de com petè ncia–, per -

me ten d’explorar el sen tit lú dic, més enllà

d’allò que és com me su ra ble. Enca ra que

po den uti lit zar, en tre d’altres, el dis curs

mo triu pro pi de les dis ci pli nes es por ti ves

con ven cio nals, el seu ob jec tiu no està

cen trat en l’estímul de la com petè ncia,

sinó en la pro pi cia ció del gau di. 

En lí mits d’extrema sim pli fi ca ció, i en la

lògi ca d’aquest tre ball, apa rei xerà que allò 

que és glo bal té com a es ce na ri pri vi le giat

l’esport de com petè ncia, allò que és lo cal

en les ac ti vi tats lu di coes por ti ves i en les

ex pres sions mo trius en ge ne ral i que, en

aques tes úl ti mes, hi tro bo un im por tant

po ten cial pe dagò gic. 

Per a la con cre ció d’a ques ta pre sen ta ció 

es ta blei xo tres mo ments: el con text, en

el qual es fa re ferè ncia par ti cu lar ment a

l’es port de com petè ncia, en el tei xit de

l’Amèri ca Lla ti na i en l’es ce na ri de la

glo ba lit za ció, i això pos si bi li ta ras tre jar

les pet ja des de la ten sió glo bal-lo cal.

Les par ti cu la ri tats, mo ment en què es

des ta quen les ca rac te rit za cions lo cals

de les ex pres sions mo trius i s’il·lus tra

amb el cas de Colò mbia a par tir de l’e -

mergència de nous con tin guts de les ac -

ti vi tats lu di coes por ti ves, que co men cen

a con fi gu rar de nou i a do nar un nou sig -

ni fi cat a l’es truc tu ra de les ex pres sions

mo trius. Fi nal ment, el mo ment de la

idea li tat, en el qual, des de la com ple xi -

tat pròpia de la mo der ni tat re fle xi va, es -

bos so el que he ano me nat prin ci pis

didà ctics cap a una pe da go gia del

cos: cor po reï tat, uni ci tat, mo togè ne si,

al te ri tat, et no mo tri ci tat, con tex tua li -

tat, his to ri ci tat, lú di ca, in te rac ció, en tre

d’al tres. 

L’esport a l’Amèrica
Lla ti na, un es ce na ri
de la glo ba lit za ció 

Amb un ori gen en l’es fe ra econò mi ca,

ma te ria lit zat en el neo li be ra lis me, la

glo ba lit za ció s’es tén tot al llarg i a l’am -

ple de les al tres es fe res de l’e xistència, i

in tro dueix no ves op cions d’or de na ment

del món. Com una mena d’e fec te pa pa -

llo na, els can vis en el mer cat i la pro pa -

ga ció d’un mo del econò mic, han ge ne rat 

fils que em bol ca llen tots els es pais pos -

si bles on la cul tu ra oc ci den tal i oc ci den -

ta lit za da té lloc, com a in di vi dus o com a 

co mu ni tat. La glo ba lit za ció és por ta do ra 

de sug ge ri do res for mes de vida que

 impacten tant la ‘fac ti ci tat’ com l’i ma gi -

na ri, tant les idea li tats com les ex pec ta -

ti ves i cau sa can vis pro funds en les cul -

tu rals lo cals. És, sig ni fi ca ti va ment, un

fe no men de cai re so cial i cul tu ral que re -

mou va lors com la iden ti tat, la per ti nen -

ça, la tra di ció, les per cep cions, les ac ti -

tuds i les pràcti ques. 

A l’Amèri ca Lla ti na, igual com en els mal 

ano me nats paï sos en de sen vo lu pa ment, 

aquest pro cés no és in no cu ni equi ta tiu,

hi ha un rea co mo da ment del món en el

qual les for ces no són equi li bra des, de

tal ma ne ra que l’in gre dient del con text

mun dial que més de ter mi na això que es -

tem vi vint és la con cen tra ció de la ri que -

sa i el con se güent em po bri ment de

molts sec tors so cials. “Els pro ces sos

glo ba lit za dors in clouen una se gre ga ció,

se pa ra ció i mar gi na ció so cial pro gres si -

va i ge ne ren un abis me so cial en tre una

elit adi ne ra da, tan ca da en re cin tes vi gi -

lats, i una ma jo ria de so cu pa da i em po -

bri da” (Bau man, 2003) Per a l’Amèri ca

Lla ti na això sig ni fi ca l’ac cen tua ció de la
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La glo ba lit za ció és por ta do ra de sug ge rents for mes de vida que im pac ten tant la ‘fac ti ci tat’ com els
ima gi na ris, tant les ‘i dea li tats’ com les ex pec ta ti ves i con te nen can vis pro funds en les cul tu res lo cals ).
(Font: Col·legi Pro fes sio nal de Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya –COPLEFC–).



de pendència i el con se güent sa cri fi ci de

l’au to no mia. 

Les ex pres sions mo trius, com a crea ció

cul tu ral on con fluei xen i s’ex pres sen els

fac tors de fi ni to ris tant de la co mu ni tat que 

les en cun ya com del con text, no po den

de fu gir els efec tes de la glo ba lit za ció;

aques ta re pre sen ta una mena d’im pos si -

bi li tat d’e vi tar la vida mo der na. Així, és

pos si ble veu re a l’Amèri ca Lla ti na, prin ci -

pal ment les pràcti ques es por ti ves de com -

petè ncia, ama ra des per pa trons glo bals

que les en vol ten: es tratè gies d’en tre na -

ment, tècni ques es por ti ves, co dis ges -

tuals, dis seny d’es ce na ris, co mer cia lit za -

ció dels ju ga dors, im por ta ció de no ves

pràcti ques. En un es forç des pro por cio nat

amb vis ta a les rea li tats lo cals, s’in ten ta

de con cur sar amb els parà me tres uni ver -

sals i es des di bui xen tant les ne ces si tats

par ti cu lars com la po ten cia li tat de l’es port 

com a agent so cial. 

A molts paï sos de l’Amèrica Lla ti na les ex -

pres sions mo trius en ge ne ral i l’esport en

par ti cu lar, no són un as sump te de pri mer

or dre en les es tratè gies po lí ti ques dels

plans es ta tals. L’esport de com petè ncia

s’ajusta a un es que ma que in ten ta de cor -

respondre a les for mes de l’organització

de l’esport en el sis te ma-món (fe de ra -

cions, clubs, lli gues, lli gue tes, etc.) i, tan -

ma teix, no més acon se gueix de des ta car

els ja des ta cats i de pro mou re les dis ci pli -

nes es por ti ves en la lògi ca em pre sa rial

d’oferta, de man da i pro duc ti vi tat. I fins i

tot, en aques ta ma tei xa dinà mi ca, les pos -

si bi li tats de par ti ci pa ció, els re cur sos

econò mics des ti nats per a su port als es -

por tis tes i les op cions de for ma ció, no

s’ajusten a les de man des del pretès con -

curs glo bal. No hi ha pro pos tes edu ca ti ves 

que con vo quin la po bla ció i ofe rei xin al ter -

na ti ves es truc tu rals amb vis ta a les ex -

pres sions mo trius i, doncs, a l’esport com

a fac tor de ter mi nant del de sen vo lu pa -

ment in te gral dels sub jec tes i de la qua li -

tat de vida de la so cie tat. 

La glo ba lit za ció arros se ga càrre gues

com ara la pre te sa es tan dar dit za ció de

les pràcti ques (i com a con se qüèn cia,

dels cos sos) a les quals els po bles de

l’Amèri ca Lla ti na in ten ten d’a jus tar-se,

arris cant les pròpies con di cions ob jec ti -

ves. Ha in cre men tat la de pendència fins

al punt que és di fí cil re con èi xer els te rri -

to ris de do mi ni par ti cu lar; en el camp de 

l’es port això s’e vi den cia en la di ferè ncia

de ca pa ci tats, les ac ti tuds da vant

 d’equips con si de rats “po de ro sos”, les

pròpies ex pec ta ti ves de triomf, l’es cas sa 

ima gi na ció dels es por tis tes i la seva li -

mi ta ció a unes quan tes dis ci pli nes, en -

tre les quals des ta ca el fut bol. 

Tot i amb això, la glo ba lit za ció por ta en

ella ma tei xa com po nents que no drei xen

l’u ni vers de l’es port. Si gui com vul gui, ha 

obert el pa no ra ma cap a no ves op cions:

el re co nei xe ment de la di ver si tat cul tu ral

que s’ex hi beix al ma teix “te rreny de joc”,

ens ha mos trat les va ria des for mes de

rea lit zar el ma teix acte. Igual ment ha sig -

ni fi cat im por tants al ter na ti ves de de sen -

vo lu pa ment, per tal com l’a fany de com -

petè ncia ha im pul sat la ‘cien ti fit za ció’

d’u na di men sió en al tres temps a les

mans de prac ti cants mo ti vats i ha afa vo -

rit la ima gi na ció i el re co nei xe ment in ter -

na cio nal i l’o por tu ni tat de “re demp ció”

d’i den ti tats. 

Vis ta, en prin ci pi, com una ame na ça als

pa tri mo nis cul tu rals i al pa tri mo ni iden ti -

ta ri, la glo ba lit za ció, pa ra do xal ment, ha

pas sat a ser una font de ‘re sig ni fi ca ció’

d’allò que és lo cal i un es tí mul per a la rea -

fir ma ció d’allò re co ne gut com a pro pi. Les

ex pres sions mo trius i es pe cí fi ca ment, les

ac ti vi tats lu di coes por ti ves, par ti ci pen del

‘reen can ta ment’ ex plo siu de les iden ti tats: 

d’u na ban da re pre sen ta una mena de “fa -

na tis mes re gio nals” i d’u na al tra ge ne ra

l’a mal ga ma de re fe rents múl ti ples. Assis -

tim, per la via de les ex pres sions mo trius,

a un “re vis co la ment” de la cosa lo cal, a

l’es clat de les iden ti tats, en bona part,

com a reac ció da vant l’a me na ça de les co -

mu ni tats cul tu rals sota el pes del mo vi -

ment glo ba lit za dor.

Les ac ti vi tats
lu di coes por ti ves,
com a ‘re-localització’.
El cas de Colò mbia

La pro pa ga ció de for mes de vida no con -

dueix mecà ni ca ment a l’es tan dar dit za -

ció de les pràcti ques quo ti dia nes, ni a la

“co mu na-unió” en les ma ne res d’ha bi tar 

el món. La con ver sió que han ex pe ri -

men tat els pro duc tes de la glo ba lit za ció

a cada nín xol cul tu ral, fa ci li ta da pel sis -

te ma glo bal de co mu ni ca ció, ofe reix

múl ti ples ma ti sos que im pe dei xen de

par lar d’u na cul tu ra uni ver sal o d’u na

mo tri ci tat uni ver sal. Ben al con tra ri,

cada cop es fa més ne ces sa ri par lar de

cul tu res, iden ti tats, lo ca li tats, par ti cu la -

ri tats, en re sum, de plu ra li tats. Se ria

arris cat, i tan ma teix fóra més en cer tat,

dir que la glo ba lit za ció afa vo reix la con -

cep ció de la cul tu ra com a pro cés, de les 

iden ti tats mu tants, dels te rri to ris emer -

gents, en breu, la mul ti pli ca ció dels ele -

ments cons ti tu tius de les ‘gru pa li tats’,

en els quals la mo tri ci tat com pleix amb

fun cions es pe cí fi ques. 
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La glo ba lit za ció, pa ra do xal ment, ha pas sat a ser una font de re sig ni fi ca ció d’allò que és lo cal i un es tí -
mul per a la rea fir ma ció d’allò que hom re co neix com a pro pi (Font: COPLEFC).



Les ex pres sions mo trius, no so la ment

s’han adap tat a les con di cions de fi nitò -

ries de les cul tu res, sinó que han ser vit

de me ca nis me d’a dap ta ció a les no ves

ca rac te rís ti ques que pre sen ta la vida so -

cial com a efec te de la glo ba lit za ció. Per

exem ple, el ma teix fut bol que, com a es -

port més estès i co mer cia lit zat arreu del

món, po dria ser el mo del per fec te de la

glo ba lit za ció, no es juga, no se sent, no

es pro mou, no en sen ya i no sig ni fi ca el

ma teix a tot arreu. A l’Amèri ca Lla ti na es 

tro ba ca rre gat de con tin guts que di fe rei -

xen dels que acom pan yen aquest es port

a Eu ro pa i als Estats Units i, al ho ra, a

cada país que con for ma la re gió tam bé

hi ha di ferè ncies en aquest sen tit. Ver -

bigr àcia, per al Bra sil al fut bol re pre sen -

ta una mena de sis te ma de creen ces,

men tre que per a l’Argen ti na és un

 element afa vo ri dor d’u na iden ti tat des -

ta ca da en el marc lla ti noa me ricà, per a

Mèxic és una es pe ran ça d’u na me res cu -

da ima gi na ció en la llis ta de “potè ncies”

i per a Colò mbia hi ha múl ti ples il·lus tra -

cions que el pre sen ten com un meca -

nisme de res ta bli ment de la dinà mi ca

so cial. 

L’es port de com petè ncia a l’Amèri ca Lla ti -

na, és una pro pos ta al ta ment ex cloent i

ge ne ra do ra d’e lits que dei xen fora la ma jor 

part de la po bla ció; en con se qüèn cia, la

gent s’ha vist en la ne ces si tat de ge ne rar

es pais on pu guin prac ti car ac ti vi tats lu di -

coes por ti ves, fora dels parà me tres del

ren di ment. 

En el cas de Colò mbia, no hi ha un de sen -

vo lu pa ment es por tiu con so li dat que for mi

part de les po lí ti ques dels es ta ments go -

ver na men tals. L’assignació de par ti des

pres su post àries per a les or ga nit za cions

es por ti ves són bai xes i no es com pleix la

re cent Llei de l’Esport. Des de fa molt poc, 

aques ta llei re gla men ta l’esport na cio nal, i 

al ca pí tol dos, que re fe reix els drets fo na -

men tals, es re co neix l’esport com un dret

so cial: 

L’es port, l’es bar jo i l’a pro fi ta ment del

temps lliu re, són ele ments fo na men tals

de l’e du ca ció i fac tor bàsic de la for ma ció 

in te gral de la per so na. El seu fo ment, de -

sen vo lu pa ment i pràcti ca, són part in te -

grant del ser vei pú blic edu ca tiu i es cons -

ti tueix com a des pe sa pú bli ca so cial, sota 

els se güents prin ci pis: uni ver sa li tat, par -

ti ci pa ció co mu nità ria, par ti ci pa ció ciu ta -

da na, in te gra ció fun cio nal, de mo cra tit -

za ció i èti ca es por ti va (Llei de l’Esport.

Llei Na cio nal 181 del 18 de ge ner de

1995. Me de llín, Se cre ta ria per a la Jo ven -

tut. Go ver na ció d’Antio quia. Asso cia ció

de Lli gues Espor ti ves d’Antio quia. Col de -

por tes Antio quia). 

Els prin ci pis es ta blerts per la Llei no s’a -

pli quen efec ti va ment, i con ti nuen exis -

tint sec tors se gre gats, per als quals, per

exem ple, el prin ci pi de la uni ver sa li tat,

té ben poc de rea li tat: Arti cle quart:

“Tots els ha bi tants del te rri to ri na cio nal

te nen dret a la pràcti ca de l’es port, i l’es -

bar jo i l’a pro fi ta ment del temps lliu re”

(Llei de l’Esport. Llei Na cio nal 181 del

18 de ge ner de 1995). Com una res pos -

ta, des de les ne ces si tats i de les pròpies

pràcti ques lo cals, es cons ta ta un in cre -

ment de la par ti ci pa ció en pràcti ques

mo trius lú di ques, for ma ti ves, pro filà cti -

ques i so cia lit za do res, cosa que ha sig -

ni fi cat per a mol ta part de la po bla ció, la

pos si bi li tat d’ac ce dir als es pais es por -

tius que fins fa unes dèca des li ha vien

es tat res trin gits. Això re fe reix la ‘re-lo ca -

lit za ció’ i la res ti tu ció de pràcti ques mo -

trius i, al ho ra, re fe reix la po sa da en

 escena de la mo tri ci tat en fun ció dels

con tin guts so cials. 

Atès que en les ex pres sions mo trius es

ma ni fes ten les par ti cu la ri tats de la cul tu ra 

en què s’inscriuen, a Colò mbia, un país

ca rac te rit zat per: la cri si so cial i econò mi -

ca, l’ensorrament dels co dis ètics de vida

ciu ta da na, l’escissió en tre la mo ra li -

tat-legalitat, l’agudització del con flic te po -

lí tic, l’estigmatització in ter na cio nal, és

pos si ble par lar d’una ve ri ta ble ‘re-sig ni fi -

ca ció’ lo cal d’allò que és quo ti dià, de nous 

sig ni fi cats de les ac ti vi tats lu di coes por ti -

ves, per tal com les se ves mo ti va cions han 

va riat a par tir de les ne ces si tats de

l’entorn. Com es pot ras tre jar en tes ti mo -

nis re co llits pels es tu dis so bre el tema

(Arbo le da i Va lle jo, 2002) tant ho mes

com a do nes cer quen aques tes ac ti vi tats

guiats per: con so li da ció d’espais de so li -

da ri tat, que són aquells grups que ofe rei -

xen als ha bi tants, amis tat, su port, com -

pan yia, en els quals són re lle vants les

agru pa cions amb fi na li tats lu di coes por ti -

ves. So lu ció a si tua cions de violè ncia, on

les ac ti vi tats lu di coes por ti ves, es de ve nen

ele ments me dia dors per a grups en con -

flic te. Nova con fi gu ra ció de la iden ti tat;

aquí les ac ti vi tats lu di coes por ti ves re pre -

sen ten una al ter na ti va per a la for ma ció

de va lors en els sub jec tes. Per això, es po -

si cio nen com un me ca nis me per mo di fi car 

la imat ge de violè ncia i dro goad dic ció que

en vol ta als nos tres jo ves. Enfor ti ment del

sen tit de per ti nen ça i par ti ci pa ció en el

pro jec te de ciu tat-país, amb el qual es

pre tén de con so li dar de for ma mas si va la
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D’uns pocs anys ençà, els tra di cio nals es ce na ris des ti nats a la rea lit za ció d’ac ti vi tats es por ti ves
s’han trans for mat ver ti gi no sa ment. Po dem tro bar parcs, pla ces, ca rrers i vo re res, en tre d’al tres,
com els llocs es co llits per a pràcti ques lu di coes por ti ves, cosa que de mos tra una rup tu ra amb allò
que és for mal (Fon t: COPLEFC).



presè ncia de la gent en ac ti vi tats lu di coes -

por ti ves que pro mouen la idea de “mi llors

ciu tats”, on es com bi nen l’esperit re crea -

tiu, es por tiu i ciu tadà.2 

Si gui com vul gui, en la dinà mi ca lu di -

coes por ti va s’ha pro duït un can vi en les

ex pec ta ti ves cap a un sen tit més so cial,

cosa que s’ha po gut evi den ciar en un

can vi en el ven tall de les mo ti va cions: so -

cia lit za ció, sa lut, est èti ca, re crea ció i, en

úl tim lloc, la com petè ncia; això com por ta 

la di ver si fi ca ció de les pràcti ques i la in -

clu sió de nous es pais. (Arbo le da et al.,

1996) D’uns pocs anys ençà, els tra di -

cio nals es ce na ris des ti nats a la rea lit za -

ció d’ac ti vi tats es por ti ves a Colò mbia

s’han trans for mat ver ti gi no sa ment. En

aquest sen tit, po dem tro bar parcs, pla -

ces, ca rrers i vo re res, en tre d’al tres, com

els llocs es co llits per a pràcti ques lu di -

coes por ti ves, cosa que de mos tra una

rup tu ra amb allò que és for mal: “tor neigs

in ter ca rrers”, “ci clo vies”, “vòlei-ca rrer”, i 

“aerò bic a les pla ces”. Allà con ver gei xen

les pràcti ques tra di cio nals –mi cro fut bol,

ci clis me, pa ti nat ge, jog ging, ba rres– i les

no tra di cio nals. 

Les ex pres sions mo trius com plei xen a

Colò mbia, fun cions més d’un or dre “re -

pa ra dor”3 que no pas de com pe ti ti vi tat, i 

es de ve nen així un dis po si tiu so cial per a

la con so li da ció de la cul tu ra a cau sa

dels trets pro pis que con fi gu ren allò que

és lo cal. 

Una apos ta des de la
cor po reï tat, en el marc
de la mo der ni tat re fle xi va

En in tro duir aquest as saig i tot al llarg dels 

parà grafs an te riors, he ar gu men tat que la

glo ba lit za ció és una mena d’im pos si bi li tat 

d’e vi tar la vida ac tual; tam bé he ma ni fes -

tat que tot i que, en el camp de la mo tri ci -

tat, no es li mi ta a l’es port de compe -

tència, sí que ha fet d’a quest, un es ce na ri

pri vi le giat d’ex hi bi ció i que, d’al tra ban da, 

les ac ti vi tats lu di coes por ti ves per me ten

d’ob ser var l’e mergència d’allò que és lo cal 

i han ator gat nous ho rit zons de sen tit al

vol tant de les pràcti ques mo trius. En

aquest úl tim mo ment vull aven tu rar una

pro pos ta en torn de les ex pres sions mo -

trius en l’es ce na ri edu ca tiu, com un re curs 

que per met de for mar els sub jec tes per a

la par ti ci pa ció en el pro jec te de so cie tat i

els pre pa ra, com a in di vi du i com a co mu -

ni tat per fer de mit jan cers en la ten sió glo -

bal-lo cal. 

El supò sit en què em re col zo, en re la ció

als meus plan te ja ments, és que és pos si -

ble un ‘reen can ta ment’ de la cul tu ra, de la 

po lí ti ca i de la so cie tat, mit jan çant un

‘reen can ta ment’ del cos i de la mo tri ci tat i

que un dis po si tiu im por tant en el dis seny

i rea lit za ció de nous pro jec tes so cials,

qual se vol que en si gui l’índole, ha es tat i

ho con ti nuarà sent l’escola. En aquest

sen tit, l’aposta va adre ça da a l’alternativa

d’una re for mu la ció de mocr àti ca tra ves sa -

da per la cons cièn cia cor po ral, és a dir, el

cos com a me dia ció per a rei nau gu rar la

vida so cial, guan yar cre di bi li tat, con fian -

ça i au toes ti ma, ele ments sen se els quals

no és pos si ble do nar el pas cap a es truc tu -

res autò no mes als paï sos en de sen vo lu pa -

ment, que mo de rin la càrre ga de la de -

pendència. Les ex pres sions mo trius a

Amèri ca Lla ti na hau ran de re plan te jar-se

a fa vor de la for ma ció de ciu ta dans i per

fer-ho és in dis pen sa ble re plan te jar les

pro pos tes tra di cio nals que pe sen so bre

l’ensenyament de la mo tri ci tat. Una re for -

mu la ció de les ex pres sions mo trius a

l’escola pas sa per una so tra ga da dis ci -

plinà ria i, en aquest camp, tro bo en la mo -

der ni tat en tran si ció, una op ció per re pen -

sar la mo tri ci tat. 

La trans for ma ció de les pau tes orien ta do -

res, tant per in ter pre tar el món com per

ha bi tar-lo, ha es tat qua li fi ca da amb molts 

ad jec tius. Post mo der ni tat, (Bau man,

2003) mo der ni tat des bor da da (Appa du -

rai, 2001), nova mo der ni tat, mo der ni tat

re fle xi va (Gi denns, Lash, 1997), se go na

mo der ni tat (Beck, 1999), fet i fet, sig ni fi -

cants di ver sos per ano me nar una cir -

cumstància sem blant: la sac se ja da que

ex pe ri men ten els sub strats pa ra digm àtics

que han sos tin gut la lògi ca amb la qual

s’han “or ga nit zat” els dis cur sos de la cièn -

cia, de la tec no lo gia, de la cul tu ra, de la

vida quo ti dia na i, doncs, allò que fa re -

ferè ncia al cos i a la mo tri ci tat. 

En el te rreny de les cièn cies aques ta

trans for ma ció s’ex pres sa en el des di bui -

xa ment de les cla re dats i la de li nea ció

de no ves fos cors, en la pre gun ta so bre el 

que ja era sa but, en l’e mergència d’al -

tres for mes de con èi xer, en l’ac ti tud cap

a la dada qua li ta ti va i el dub te so bre allò

que és quan ti ta tiu, en la re la ti vi tat de

l’es ta dís ti ca, en el dià leg en tre els sa -

bers, en els epis te mes po lisè mics, po li -

va lents, plu ri de men sio nals, en els ob -

jec tes com par tits, en el re co nei xe ment

del sub jec te, en els mèto des en dià leg,

així doncs, la con cep ció clàssi ca de

cièn cia es fa permea ble i és pos si ble

par lar de com ple xi tat, de re la ció in ter -

dis ci plinà ria i trans dis ci pli na rie tat. I és

tot just aquí, en aques ta ober tu ra, on el

cos i la mo tri ci tat es des col·lo quen i per -

den el seu an co rat ge en la na tu ra le sa i

en la bio lo gia i po den fil trar-se en els es -

ce na ris dis ci pli na ris d’allò que és so cio -

cul tu ral, tot per me tent, en tre d’al tres

op cions, la seva in ter ven ció en pro jec tes 

po lí tics. 

El cos, du rant molt de temps, ha es tat

frag men tat, frac tu rat, me su rat, ob jec ti -

vat per la mo der ni tat po si ti vis ta i, con se -

güent ment, les ex pres sions mo trius, par -

ti cu lar ment l’es port, han es tat sub si dià -

ries d’a ques ta con cep ció, tot es de ve nint

pràcti ques més au to ma tit zants que no

pas alli be ra do res, una mena de ra cio na li -

tat de la mo tri ci tat que ocul ta el sub jec te. 

Enca ra, ara per ara, hi ha al guns ves ti gis

que si tuen l’àrea com a su per vi vent de la

mo der ni tat po si ti vis ta: els dua lis mes; el

con cep te d’Edu ca ció Fí si ca, dua lis ta per

se, que con té, d’al tra ban da, l’es cis sió

na tu ra le sa/cul tu ra; dua lis mes con sue tu -
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2 A di ver ses ciu tats del país, es pro mouen es de ve ni ments lu di coes por tius ca rre gats de sen tit ciu tadà: “Re cu pe rem Ca mins de Fe rra du ra”, “Bot Pas seig pel Riu Me de llín”, “Ma ra tó

Riu Cali”, “Mit ja Ma ra tó Atlèti ca Ciu tat de Bo gotà”, “Pas seig Ci clis ta Ciu tat de Mon te ria”. Col de por tes Na cio nal, 2002. 
3 El con cep te “re pa ra dor” s’u ti lit za aquí a par tir de la de fi ni ció de Ken dall Blan chard, com el re torn o el can vi “[...] si algú con si de ra que la seva si tua ció ac tual és pe ri llo sa, ales ho -

res haurà de re có rrer a les tècni ques de re cu pe ra ció que per me ten de can viar la con duc ta de la si tua ció pre ce dent. La re pa ra ció re que reix un can vi en les ac cions i les ac ti tuds; i

el joc o els jocs són un dels vehi cles d’a quest can vi. Ve geu Ken dall Blan chard i Ches ka Ali ce, Antro po lo gia de l’es port. Bar ce lo na, Be lla te rra, 1986,



di na ris, com ara cos/es pe rit, fi logè nia/

on togè nia, mas cu lí/fe me ní, vell/jove,

tècni ca/ex pres sió, ra cio na lis me/per cep -

ció; la con so li da ció de mo dels di fe ren cia -

dors, tant se val que si gui des de la sa lut,

la pe da go gia, la com petè ncia, que li mi -

ten les pràcti ques i ge ne ren doc tri nes i

‘doc tri nai res’. La carè ncia de dià leg de

sa bers i la seva con na tu ral ne ga ció de la

plu ra li tat com a ga ran tia de re ge ne ra ció.

L’Edu ca ció Fí si ca, com a dis ci pli na, ha

cons truït una iden ti tat parà si ta de les

cièn cies bàsi ques i ha con fiat la seva so li -

de sa al ma neig de da des, xi fres, no mi na -

cions, pro ces sos, sis te mes i a les ta xo no -

mies, en la re cer ca d’un po si cio na ment

cien tí fic. La seva apli ca ció co rres pon a

una con cep ció mo der na po si ti vis ta del

món, en la qual el cos és trac tat com epi -

so dis de la carn. 

Ara bé, la pèrdua de cer ti tuds que tra ves -

sa la cul tu ra con tem porà nia con dueix a

una nova cons cièn cia de la ig norà ncia,

de la in cer te sa. El fet de po der pre gun -

tar-se, el fet de dub tar so bre el dub te, in -

tro dueix una re fle xió so bre la re fle xi vi tat

[...] la for mu la ció dels in te rro gants es de -

vé un mitjà per re sis tir la sim pli fi ca ció i

cons truir la com ple xi tat. La cul tu ra con -

tem porà nia, en la qual se su per po sen

llen guat ges, temps i pro jec tes, té una tra -

ma plu ral amb múl ti ples ei xos pro blemà -

tics. Pot ser po dem par lar del fi nal d’u na

vi sió de la hist òria de ter mi nis ta, li neal,

ho mogè nia, i del sor gi ment d’u na cons -

cièn cia crei xent de dis con ti nuï tat, de la

no li nea li tat, de la di ferè ncia i de la ne -

ces si tat del dià leg. 

En la que opto per ano me nar mo der ni tat

re fle xi va, el cos és con ce but com una di -

men sió in te gral que l’ins criu en els con tex -

tos i l’es criu amb els tra ços de la seva cul -

tu ra. El cos, doncs, dei xa de ser una cons -

tant biolò gi ca i psi colò gi ca, per es de ve nir

un cons truc te so cial que sin te tit za la dialè -

cti ca na tu ra le sa- cul tu ra. Un cos que in for -

ma dels pa ti ments pro pis de la con di ció

d’“ob jec te pe ri ble” però, tam bé i prin ci pal -

ment, que per met de lle gir en aquests pa ti -

ments la cir cumstància so cial del “sub jec -

te col·lec tiu”; és a dir, d’un sub jec te po lí tic, 

cons truc tor de de mocr àcia. 

En el marc de la mo der ni tat re fle xi va, el

con cep te d’ex pres sions mo trius pren una

es pe cial va li de sa; en aquest con cep te

s’en tre lla cen as pec tes com cos-mo tri ci -

tat-cul tu ra; en con se qüèn cia, no són re -

duc ti bles a una con cep ció est àti ca i par -

cel·lada, no ces sen de mo di fi car-se i de

trans for mar-se. En aquest pro cés de can vi 

in ci dei xen tant les dinà mi ques in trín se -

ques com les pro vi nents de l’ex te rior.

Aques tes ac ti vi tats han dei xat de ser es de -

ve ni ments mar gi nals, exempts de sig ni fi -

cat i s’han con ver tit en una ma ni fes ta ció

com ple xa, por ta do ra de sen tit i d’alt va lor

so cial, són pro duc te i pro duc to res d’un

en torn. 

La im portància de les ex pres sions mo trius 

com pro met as pec tes com el de la iden ti fi -

ca ció, la gra ti fi ca ció, el plaer i, a ve ga des,

es con ver tei xen en prin ci pi orien ta dor de

la vida; es tro ben lluny de re duir la seva

fun ció als efec tes fí sics ob ser va bles i me -

su ra bles. Mit jan çant la mo tri ci tat es des -

ple guen di ver ses op cions que ex ce dei xen

el camp de l’acció im me dia ta i in vo lu cren

di men sions fun cio nals, del jo, mí ti ques,

simb òli ques, so cials, d’aprenentatge i

memò ria. Atès que la mo tri ci tat tra ves sa

sub jec te i cul tu ra hi po dem tro bar un punt 

d’accés a la com pren sió del sub jec te en el

seu con text. 

Per tal d’explorar el po ten cial for ma dor de

ciu ta dans de les ex pres sions mo trius

 proposo prin ci pis didà ctics, les ca rac te rís -

ti ques dels quals su pe ren allò que és

mecà nic i re pe ti tiu, el me su ra ment i el

ren di ment, i pre nen com a eix cen tral

el de sen vo lu pa ment in te gral. 

La ‘in te gra li tat’: on es con cep el cos com

una uni ci tat en la qual to tes les parts es

co rres po nen i s’a fec ten mú tua ment. Invo -

lu cra d’al tres di men sions, com ara l’a -

fectiva, la cog ni ti va, l’èti ca, la co mu ni ca ti -

va i la so cial i, així, pre tén de des bor dar

l’en fo ca ment dua lis ta-car te sià i trans cen -

dir cap a un en fo ca ment in te gral de l’és ser 

humà. La cor po reï tat: en te sa com el sen -

tit del cos, és a dir, la cons cièn cia cor po ral 

que per met tant la per cep ció del pro pi cos 

com per ce bre amb el cos; aquí el cos en -

tra a in te grar els sen tits, és sen tit en si

ma teix. Amb aquest prin ci pi es bus ca de

res ti tuir la ‘com ple te sa’ pri migè nia i do nar 

es pai a la per cep ció com a font de co nei -

xe ment. La mo togè ne si: re fe reix el po ten -

cial mo triu que res ta sub ja cent en cada

sub jec te. Re co neix al gu nes par ti cu la ri -

tats, in te res sos i ca pa ci tats per so nals sus -

cep ti bles de ser ex plo rats mit jan çant les

ex pres sions mo trius. Per a l’a pli ca ció d’a -

quest prin ci pi es pro po sen com a es tratè -

gies: se guir els pro pis rit mes, res pec tar

les par ti cu la ri tats i iden ti fi car les po ten -

cia li tats in di vi duals. La con tex tua li tat: es 

trac ta de re con èi xer el sub jec te com a in -

te grant i in te grat en un en torn que el

 marca i li ator ga sen tit. De for ma que l’e -

du ca ció cor po ral re pre sen ta ria un con ti nu
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El cos és con ce but com una di men sió in te gral que l’ins criu en els con tex tos i l’es criu amb els tra ços de la
seva cul tu ra. El cos, doncs, dei xa de ser una cons tant biolò gi ca i psi colò gi ca, per es de ve nir un cons truc te 
so cial que sin te tit za la dialè cti ca na tu ra le sa-cul tu ra (Font: Klaus Hei ne mann).



ex pe rièn cia-mo ral-so cie tat, atès que el

cos és l’es pai del sub jec te i el vec tor amb

l’en torn. Aquí po den in fe rir com a es tratè -

gies didà cti ques: l’et no mo tri ci tat, la in te -

rac ció, la his to ri ci tat i l’al te ri tat (re con èi -

xer un al tre dis tint i tam bé pos si ble).

‘L’es te ti ci tat’: es trac ta de trans cen dir

cap al te rri to ri dels sen tits est ètic i lú dic

que ca rac te rit zen el gest i les ex pres sions

mo trius en la fluï de sa, har mo nia, gau di,

ale gria, be lle sa i crea ti vi tat. Aques tes ca -

rac te rís ti ques con fi gu ren els cri te ris que

per me ten tam bé ava luar el mo vi ment cor -

po ral. 

La meva creen ça és que aquests prin cipis, 

amb prou fei nes es bos sats i a l’es pe ra de

la seva apli ca bi li tat, po drien  afavorir la

con fi gu ra ció de sub jec tes lla ti noa me ri -

cans autò noms i par ti ci pa tius en els pro -

jec tes de país-ciu tat-re gió, ha bi tants lo -

cals en un món glo ba lit zat. En aquest ma -

teix sen tit, crec que no hi ha do mi na dors

sen se do mi na bles i que les con di cions

alli be ra do res amb vis ta a una in de -

pendència com a so cie tat, par tei xen del

con ven ci ment de les pròpies pos si bi li tats,

heus aquí un im por tant lloc per al cos i la

mo tri ci tat en les es tratè gies po lí ti ques per

a l’Amèri ca Lla ti na. La meva apos ta és la

de ges tar una al ter na ti va plan te ja da més

des de l’est èti ca que no pas des de la pro -

duc ció, més des de la so cia bi li tat (la so -

cie tat fent-se) que des de les pis tes, més

des de la crea ti vi tat que des dels co dis,

més des de les ne ces si tats que des de les

re gles. Ben vin guts i ben vin gu des: Pelé i

Pam be lé, el Pibe i Ma ra do na, Ana Ga brie -

la Gue va ra i Xi me na Res tre po, René Hi -

gui ta i Hugo Sán chez, Ma ría Isa bel Urru -

tia i Lu cho He rre ra, ens do nen mol tes

 alegries, però no són un re sul tat d’u na es -

tratè gia so cial, són una even tua li tat, un

re gal at za rós dels déus, però no ens re pre -

sen ten, no ens po den re pre sen tar.

Les ex pres sions mo trius per a l’Amèri ca

Lla ti na han de pen sar-se com una poè ti ca

del cos i de la mo tri ci tat cap a una al ter na -

ti va de fu tur. No és tant pre pa ra ció, sinó

dis po ni bi li tat, allò que es ne ces si ta: és

fluir, mou re’s, per què tot es mou!

Bi blio gra fia

Arbo le da, R. (1999). El cuer po en tre la Vie ja y la 

Nue va Cul tu ra. Re vis ta Edu ca ción Fí si ca y

De por te.  Uni ver si dad de Antio quia, Insti tu to

Uni ver si ta rio de Edu ca ción Fí si ca y De por te. 

Vol. 20  Núm. 2.

– (2002a). Encuen tro con la Edu ca ción Fí si ca.

Un epis te me al re de dor de la Mo tri ci dad. A 

Par ce las y Ho ri zon tes. Un Encuen tro con las

Dis ci pli nas. Me de llín: Bio gé ne sis 

– (2002b). El Con cep to de Cuer po y las di -

men sio nes de la Cul tu ra So má ti ca. Coau to -

ra.  En El cuer po en Boca de los Ado les -

cen tes. Estu dio Inter dis ci pli na rio de la

Cul tu ra So má ti ca de la Ado les cen tes.

Arme nia: Ki né sis.

– (2002c). La Cul tu ra Cor po ral en la Re fle xión

Pe da gó gi ca. A  Ten den cias Pe da gó gi cas

Con tem po rá neas. Me de llín: Maes tros Ges to -

res de Nue vos Ca mi nos. Me de llín, Cor po ra -

ción Re gión. 

– (2002d). Cul tu ra So má ti ca, apro xi ma ción

con cep tual: En Na tu ra le za y Cul tu ra. Me de -

llín: Bio gé ne sis.

Arbo le da, R. i Vé lez B. (1995). Bet ween Vio len -

ce and Hope.  Sport in Me de llín.  Inter na tio -

nal Con gress. Ima ges of Sport in the World. 

75 Anni ver sary of the Ger man Sport Uni ver -

sity Co log ne.

Arbo le da R. i Va lle jo, G. (2003). The Wo man

in the Sport in Co lom bia: Out li ne of an

Absen ce and a Re demp tion. A I. Hart -

mann-Tews, Ilse i G. Pfis ter, Sport and

Wo men. So cial is sues in in ter na tio nal

pers pec ti ve. Lon don i New York: Rout led -

ge, Inte na tio nal So ciety for Com pa ra ti ve

Physi cal Edu ca tion and Sport.

Arbo le da, R. et al. (1996). Las Expre sio nes

Mo tri ces y la Mi ti ga ción de la Vul ne ra bi li -

dad So cial en Sa lud. El caso de San to  Do -

min go Sa vio y la Avan za da. Pro yec to de in -

ves ti ga ción no pu bli ca do. Apro ba do por el

CODI. 

Arbo le da, R. et al. (2000) Las ex pre sio nes

mo tri ces y su re la ción con la Cul tu ra So -

má ti ca y el per fil so cial en ado les cent@s

es co la ri zad@s de 14 a 16 años en la ciu -

dad de Me de llín. Pro yec to de in ves ti ga ción

no pu bli ca do. Me de llín: Uni ver si dad de

Antio quia.

Appa du rai (1996 i 2001). Mo der ni dad des bor -

da da. Di men sio nes cul tu ra les de la glo ba li -

za ción. Argen ti na i Mé xi co: Fon do de Cul tu ra

Eco nó mi ca.

Bau man, Z. (2003). La glo ba li za ción. Con se -

cuen cias hu ma nas. Mé xi co:  Fon do de Cul tu -

ra Eco nó mi ca.

Beck, U. et al. (1997) Mo der ni za ción Re fle xi va, 

Po lí ti ca, Tra di ción y Esté ti ca en el Orden So -

cial Mo der no.  Ma drid: Alian za.

– (1999). Un nue vo  mun do fe liz. La pre ca rie -

dad del tra ba jo en la era de la glo ba li za ción.

Bar ce lo na: Pai dós.

Ken dall, B. i Ches ka, A. (1986). Antro po lo gía

del de por te. Bar ce lo na: Be lla te rra. 

Can cli ni (1999). La Glo ba li za ción Ima gi na da.

Mé xi co: Pai dós. 

Lash, S. (1997). La re fle xi vi dad y sus do bles.

Estruc tu ra, esté ti ca, co mu ni dad. A U. Beck

et al. (1997), Mo der ni za ción Re fle xi va, Po lí -

ti ca, Tra di ción y Esté ti ca en el Orden So cial

Mo der no. Ma drid: Alian za.

Ley del de por te. Ley Na cio nal 181 del 18 de

ene ro de 1995. Me de llín, Se cre ta ría para la

Ju ven tud. Go ber na ción de Antio quia. Aso cia -

ción de Li gas De por ti vas de Antio quia. Col de -

por tes Antio quia.

Ley Ge ne ral de Edu ca ción. Ley 115 de 1994.

San ta fé de Bo go tá.

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (91-97)

part ii. propostes d’actuació

97



L’esport i la seva con tri bu ció
al de sen vo lu pa ment i la pau.
Re fle xions del jut ge Kéba M’Baye

§MAR TA FU LLA NA
Lli cen cia da en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
INEFC de Bar ce lo na

Xavier Ventura
introdueix la sessió
Sen tim i la men tem molt l’absència del Sr.

Sa ma ranch; llàsti ma que no es ti gui pre -

sent aquí, per què és qui mi llor re pre sen ta

el que és l’esport, la pau i el dià leg en tre

les parts opo sa des. Amb els anys s’ha

anat creant un con cep te del que són els

Jocs Olím pics. Com deia Joan Anto ni Sa -

ma ranch, hi ha una hist òria que s’escriu

cada dia i una al tra que s’escriu al llarg del 

temps i en ca ra que den mol tes co ses per

ex pli car de la per so na que, a cau sa d’una

lleu ge ra in dis po si ció, no pot es tar avui en -

tre no sal tres. 

Però amb tot el que s’ha fet du rant el

man dat de qui ha es tat el 7è Pre si dent del 

Co mitè Olím pic Inter na cio nal en ca ra que -

den co ses per ex pli car; cal arri bar al fi nal

d’aquests as pec tes, però un dels punts

clars és que Sa ma ranch sem pre ha de fen -

sat la teo ria, la rea li tat i la ve ri tat con sis -

tent a dir que els Jocs Olím pics són Esport 

i Cul tu ra i, en aquests mo ments, ell ha

dei xat uns Jocs Olím pics que in cor po ren

un ter cer ele ment: són Esport, són Cul tu ra 

i són Pau.
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Abstract

This ar ti cle is the li te rary ver sion, alt hough

vo lun ta rily it keeps the co llo quial tone of the 

oral pre sen ta tion, of the clo sing ses sion of

the Dia lo gue.  The ses sion was re cor ded and 

Mar ta Fu lla na made the writ ten

trans crip tion ta king care, as far as pos si ble,

to be true to what was said. 

Ini tially, and fo llo wing the phi lo sophy of the

who le Dia lo gue, a dialogue was plan ned at

this ses sion bet ween Joan Anto ni

Sa ma ranch, ho no rary pre si dent of the IOC

and of the Ho no rary Com mit tee of the

Dia lo gue it self, and jud ge Kéba M’Ba ye,

pre si dent of the Court of Arbi tra tion for Sport 

and of the IOC Ethi cal Com mis sion. 

Unfor tu na tely, a slight in dis po si tion

pre ven ted the first spea ker from at ten ding.  

Sa ma ranch sent his gree tings by way of

con clu sion to the Dia lo gue which was read

by Mr. Zhen liang He, pre si dent of the IOC

Com mis sion for Olympic Cul tu re and

Edu ca tion, and which is re fe rred at the end

of this part. 

Xa vier Ven tu ra, jour na list of La Van guar dia,

well known for his re ports about the Olympic 

mo ve ment, among ot hers, ac ted as

mo de ra tor in the session. 

A vi deo was shown at the be gin ning co ve ring 

the most em ble ma tic his to ric mo ments of

the com mit ment of the IOC, and Sa ma ranch

in par ti cu lar, to peace. 

The article also includes the most significant 

aspects of the debate that took place once

the presentation of judge M’Baye had

finalised. 

Key words

Sport, Peace, Olympic Truce, Olympism,

Apartheid 

Esport, Pau, Tre va olím pi ca, Olim pis me,
Apart heid 

n Pa ra ules cla u

El jutge Keba M’Ba ye (Font: BPMO pho to).

Presentació

Aquest ar ti cle és la ver sió li terà ria, en ca ra que vo lunt ària ment man té el to col·lo quial d’u na pre sen -

ta ció oral, de la ses sió amb què es va clou re el Dià leg. Aques ta fou en re gis tra da i Mar ta Fu lla na n’ha

fet la trans crip ció es cri ta tot vet llant per és ser fi del al màxim res pec te al que s’hi va dir.

Ini cial ment, i se guint la fi lo so fia de tot el Dià leg, a la ses sió hi ha via d’ha ver un dià leg en tre Joan Anto ni

Sa ma ranch, pre si dent d’ho nor del CIO i del Co mitè d’Ho nor del ma teix Dià leg i el jut ge Kéba M’Ba ye, pre si -

dent del Tri bu nal Arbi tral de l’Esport (TAE) i de la Co mis sió Èti ca del CIO. Ma lau ra da ment, una lleu in dis -

po si ció va  impedir la par ti ci pa ció del pri mer dels po nents. Sa ma ranch va en viar una sa lu ta ció, a ma ne ra

de cloen da del Dià leg, que fou lle gi da pel Sr. Zhen liang He, pre si dent de la Co mis sió per a la Cul tu ra i l’E -

ducació Olím pi ca del CIO, i que s’in clou de ma ne ra des ta ca da al final d’a questa part. 

La ses sió fou mo de ra da per Xa vier Ven tu ra, pe rio dis ta de La Van guar dia, de re co ne gut pres ti gi –en tre 

d’al tres– per les se ves cròni ques a l’en torn del mo vi ment olím pic.

En ini ciar la ses sió es va pro jec tar un ví deo on es re co llien els mo ments hist òrics més em blemà tics

pel que fa al com pro mís del CIO –i Sa ma ranch en par ti cu lar– amb la pau. 

L’ar ti cle tam bé in clou els as pec tes més des ta cats del de bat que tin gué lloc un cop aca ba da la pre -

sen ta ció del jut ge M’Ba ye



Breu repàs hist òric a l’en torn

de l’Esport i de la Pau

La Pau és una pa rau la clau i ne cess ària

en el món de l’es port, on per desgràcia no 

sem pre és un con cep te que s’en ten gui

bé; en ca ra hi ha gent que pen sa que l’es -

port ca na lit za violè ncia i és re fu gi per te -

nir ac ti tuds d’en fron ta ment. El que és

evi dent en aquest mo ment és que la pa -

rau la Pau que da in cor po ra da al con cep te 

dels Jocs Olím pics, a allò que és l’o lim -

pis me en sí ma teix, de ma ne ra que avui

en dia no s’en te nen els Jocs Olím pics

sen se aquest con cep te pre vi de cer car

una unió en tre to tes les parts per in ten tar

evi tar els en fron ta ments i re cu pe rar fins a 

cert punt allò que va ser la fa mo sa Pax

Olím pi ca, els Jocs Olím pics a les Ciu tats

Estat gre gues que de cre ta ven tre ves en -

tre elles per po der par ti ci par als Jocs

Olím pics. 

Aquest és un con cep te que ha anat apa rei -

xent, però que ha tri gat a con so li dar-se des 

que els Jocs es van reins tau rar fins ara. Els

Jocs Olím pics no més van co men çar a re -

flec tir pàl·li da ment el que re pre sen ta va la

pau en els Jocs Antics, a par tir de la se go -

na Gue rra Mun dial. Des de la seva crea ció, 

no van po der evi tar que Eu ro pa i el Món,

dues ve ga des, fos sin l’es ce na ri d’uns en -

fron ta ments que van es tar a punt d’a ca bar

amb la ci vi lit za ció i que, en tot cas, van

mo di fi car el con cep te d’es port, del món, de 

l’e co no mia... de tot. Pas sa da la Se go na

Gue rra Mun dial, els Jocs Olím pics, van co -

men çar a cer car aques ta in ten ció de pau

en tre to tes les parts, però no és pràcti ca -

ment fins a Bar ce lo na que tot això va aca -

bar aga fant sen tit. Re cor dem els tràgics

 esdeveniments de Mu nic el 72, que con -

ver tei xen els Jocs Olím pics en una cai xa de 

res sonà ncia, re cor dem el 76, Mos cou, Los

Ange les... van ha ver de pas sar aquests

jocs per què el mo vi ment olím pic re cu pe rés 

això que és tan ne ces sa ri per als jocs: la

Pau Olím pi ca. 

En po dríem par lar molt, es po dria par lar

d’allò que s’ha fet en aquests úl tims

20 anys en la hist òria de l’o lim pis me,

però d’això ja en par la ran per so nes més

qua li fi ca des que jo i que han se guit

aquest pro cés des del pri mer mo ment. 

Sen zi lla ment el que vo lia dir és que, quan

es fa ba lanç del que ha fet el sen yor Sa -

ma ranch, ja no es trac ta de par lar de

prag ma tis me, de re tor nar als jocs allò que 

eren i que es con ver tei xin en un atrac tiu

per a la ciu tat, sinó que els ha por tat més

enllà, els ha con ver tit tam bé en un lloc de

re fle xió obli ga da, se gons la qual l’esport

olím pic im pli ca una unió, no no més en tre

aquells que com pe tei xen sinó una unió

en tre aquells a qui re pre sen ten els que

com pe tei xen i, aquest, és un ele ment que

avui en dia for ma part per de fi ni ció del

que són uns Jocs Olím pics. 

Un pa rell d’exemples, Sa ma ranch va fer

una apos ta cla ra per què uns Jocs Olím -

pics se ce le bres sin a Co rea; el 81 quan es

van con ce dir a Co rea del Sud, no més

60 paï sos man te nien re la cions di plomà ti -

ques amb aquest país i, en can vi, quan es

van ce le brar els Jocs hi van par ti ci par

161 paï sos. No no més hi ha més paï sos

que van re con èi xer Co rea sinó que el país

va can viar, no era una dic ta du ra sinó que

s’havia con ver tit en una de mocr àcia, hi va 

ha ver tot un pro cés in he rent a la pau que

va acom pan yar els Jocs Olím pics i això va

ser una obra de qui fins fa un pa rell d’anys 

va ser el pre si dent del CIO. Te nim tam bé

la re cons truc ció a Sa ra je vo de cer tes ins -

tal·la cions es por ti ves, el fet d’aconseguir

el rein grés de Sud-àfrica, que va ser re bu -

da pel CIO com a pri me ra ins ti tu ció in ter -

na cio nal. 

Avui, com hem dit, no hi és el sen yor Sa -

ma ranch, però te nim aquí una per so na

que és amic ín tim i col·la bo ra dor seu, per -

so na a la qual ha es tat de le ga da gran part

d’aquesta fei na de la re cer ca de la pau.

Estem par lant del sen yor jut ge Kéba

M’Baye, vi ce pre si dent del tri bu nal de

l’Haia. Ju ris ta molt re co ne gut, for ma part

de di fe rents col·le gis pro fes sio nals i de tri -

bu nals ju di cials de di ver ses parts del

món. Va in gres sar al CIO el 73 i, des de

lla vors, ha tin gut càrrecs im por tants, ha

es tat dues ve ga des vi ce pre si dent del CIO

i, en tre al tres co ses, ha pre si dit al guns

dels co mitès més im por tants d’aquesta

or ga nit za ció; per exem ple el co mitè Apart -

heid i Olim pis me, el co mitè ju rí dic i, en

aquests mo ments, és pre si dent del co mitè 

del tri bu nal su pe rior d’apel·la ció de l’es -

port. És una per so na que co neix per fec ta -

ment tot allò que s’ha fet aquests úl tims

anys per as so lir que la pau for mi part de fi -

ni ti va ment d’aquesta tría da de pa rau les

que iden ti fi quen els Jocs Olím pics: Es -

port, Cul tu ra i Pau. El sen yor M’Baye té la

pa rau la.

Al·locució de Kéba M’Baye 

Sen yo res i sen yors, en ten dran que es ti gui

for ça de ce but. Aques ta tar da, en com pan -

yia de l’home de l’esport més il·lus tre en

l’àmbit in ter na cio nal, ha via de par lar de la 

con tri bu ció de l’esport a la pau i al de sen -

vo lu pa ment; els es de ve ni ments han de ci -

dit una al tra cosa, que Joan Anto ni Sa ma -

ranch, el meu amic de sem pre, aquell

amb el qual he com par tit una com pli ci tat

de més de 20 anys, no es tarà avui amb

no sal tres, però gràcies a Déu la seva sa lut

no co rre pe rill. La men to, però, que no es -

ti gui aquí per què ha gués vol gut, en la

seva presè ncia, po der ma ni fes tar tot el

que pen so de la seva obra, atès que no -

més en puc dir co ses po si ti ves.

Una anè cdo ta

Co men ça ré per una anè cdo ta: era l’any

1980, jo era mem bre del CIO des de feia

7 anys i em sen tia del tot inú til, per què

quan ens reu níem dis cu tíem i al fi nal de

la dis cus sió no era la ma jo ria la que pre nia
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la de ci sió, sinó que era el pre si dent el que

de ci dia. Jo dei xa va la meva fa mí lia, el meu 

tre ball, els meus amics, to tes les me ves

ocu pa cions so cials, la bo rals i al tres i ana va 

al CIO i no hi feia res; i vaig pren dre una

de ci sió que en ge ne ral no es pren en el si

del CIO: vaig di mi tir i li vaig re me tre la car -

ta de di mis sió a un amic de Tu ní sia, que

tam bé era mem bre del CIO, i li vaig dir que

no ani ria a la ses sió de Mos cou i que li lliu -

rés a qui pre si dia la ses sió; però men tres -

tant, un amic que ma lau ra da ment ara ja

no està en tre no sal tres, em va dir: “comp to 

amb tu per què sóc can di dat a la co mis sió

exe cu ti va i cada vot comp ta” i jo li vaig dir

que no ana va a Mos cou, per què di mi tia i

em va dir: “no home, no és pos si ble” i li

vaig dir que di mi tia per què em sen tia del

tot inú til. Però va in sis tir tant i tant, que

vaig anar a Mos cou per vo tar, amb la de ci -

sió de mar xar des prés del vot. Però no no -

més hi ha via les elec cions a la co mis sió

exe cu ti va, tam bé hi ha via les elec cions ge -

ne rals, cosa que ig no ra va; no es ta va al cor -

rent del de sen vo lu pa ment dels afers d’a -

ques ta ins ti tu ció. Així doncs, es va ele gir el

pre si dent del CIO i aques ta elec ció va re -

cau re en el sen yor Joan Anto ni Sa ma ranch

i no sé ni si vaig vo tar per ell, per què es ta va 

del tot in di fe rent al que suc ce ïa. Des prés

de l’e lec ció tot hom el fe li ci ta va i au tomà ti -

ca ment jo vaig fer com els al tres i quan li

vaig do nar la mà, em va aga far, em va por -

tar a part i em va dir: “Kéba (cosa que em

va sor pren dre, per què es va di ri gir a mi pel

meu nom) for mes part de les per so nes

amb les quals comp to per por tar a bon port 

la mis sió, for ça di fí cil, que m’ha es tat en -

co ma na da”, jo aca ba va de di mi tir i no po -

dia dir-li lla vors i vaig es tar com es pan tat i

vaig dir al meu com pany de Tu ní sia que

em tor nés la meva car ta de di mis sió i em

va dir: “no, no te la tor no, me la guar do

com a re cord” i mai més m’ha do nat

aques ta car ta.

Doncs bé, el que el pre si dent Sa ma ranch

em va dir jo crec que ho va dir a mol tes

per so nes, per què no no més és una alta

per so na li tat de l’es port, sinó que tam bé és 

un autè ntic home po lí tic; en tot cas, en mi 

això va pro vo car real ment un can vi d’o -

rien ta ció i, des de l’any 1980, fins que ell

va ple gar de pre si dent del CIO –en el mo -

ment en què ell va ple gar jo tam bé vaig di -

mi tir–; du rant tots aquests anys vam

col·la bo rar sem pre, no va ser una col·la -

bo ra ció pun tual sinó con ti nua da i que, a

més a més, a ho res d’a ra tam bé con ti nua. 

És, doncs, a aquest home a qui de vem el

que ha es de vin gut el CIO avui. Quan hi

vaig en trar era una or ga nit za ció es por ti va

com qual se vol al tra, com les fe de ra cions

in ter na cio nals, com gai re bé di ria els co -

mitès olím pics na cio nals i Sa ma ranch l’ha

con ver tit en una ins ti tu ció in ter na cio nal

res pec ta da. L’a rri ba da de les do nes al CIO

és quel com que li de vem a ell, i l’a rri ba da

dels at le tes tam bé. L’aug ment del pa tri mo -

ni im mo bi lia ri és ell qui el va acon se guir, el 

Mu seu Olím pic, la ma ne ra de dur a ter me

l’e lec ció de les ciu tats que te nen l’ho nor

d’or ga nit zar els Jocs Olím pics, la se pa ra ció 

dels jocs d’hi vern i d’es tiu, tam bé és obra

seva; i po dria con ti nuar aques ta llis ta per -

què gai re bé és una llis ta ina ca ba ble. 

So bre la Tre va Olím pi ca

Molt par ti cu lar ment vol dria ci tar una re -

for ma que té un vin cle di rec te amb el

tema que ha víem de trac tar ple gats; es

trac ta de la tre va olím pi ca. Un dia, en

aques ta ma tei xa ciu tat de Bar ce lo na on

ens tro bem ara, em va dir: “ens faràs un

in for me so bre la tre va olím pi ca” i jo re co -

nec que no sa bia ni el que era, vaig bus car 

en els ar xius, els do cu ments i al tres i vaig

des co brir que això pro ve nia de la Grècia

an ti ga i vaig ela bo rar un in for me. 

Quan vaig pre sen tar el meu in for me,

molts som reien o mi ra ven cap una al tra

ban da o dis cu tien en tre ells, per què es

pen sa ven que era una uto pia; doncs bé,

com sem pre i la hist òria n’és el tes ti mo ni,

són les uto pies les que creen les grans co -

ses que han fet la fe li ci tat de la Hu ma ni tat 

i aquí un cop més la hist òria es va re pe tir,

la uto pia ha es de vin gut rea li tat. Fa una

es to na, en el ví deo pro jec tat en ini ciar

aques ta ses sió, heu vist Joan Anto ni Sa -

ma ranch en ple na gue rra de Bòsnia-Her -

ce go vi na per anar a col·lo car la ban de ra

de la pau i la ban de ra olím pi ca. 

Po dria con ti nuar du rant mol ta en to na ex -

pli cant aques tes co ses, però he de pas sar

a par lar del tema que ens ocu pa, es trac ta

de par lar de l’esport i la seva con tri bu ció a 

la pau i al de sen vo lu pa ment. 

De quin es port par lem?

Pen so que, pri mer de tot, ens hem d’en -

ten dre so bre l’es port de què es tem par -

lant. Entre el se xa ge na ri que a casa seva

fa es ti ra ments i el ma ra to nià que par ti ci pa 

als Jocs Olím pics hi ha dues ac ti tuds,

però aques tes ac ti tuds no di fe rei xen en la

na tu ra le sa sinó que di fe rei xen en el grau i

en l’ob jec tiu, però en amb dós ca sos es

trac ta d’es port. Però l’es port del qual vo -

lem par lar, és a dir, l’es port que apor ta

una con tri bu ció a la pau i al de -

senvolupament no és l’es port d’a quest

per so na de 60 anys que deia que feia es ti -

ra ments a casa seva per llui tar con tra el

reu ma... Si jo ha gués de de fi nir es port di -

ria que: “es trac ta del con junt dels exer ci -

cis fí sics, duts a ter me en una com pe ti ció

in di vi dual o col·lec ti va”. I amb això vull

dir que aques ta tar da no ens in te res sem

per l’es port a ni vell ge ne ral sinó per l’es -

port que posa en com petè ncia di ver ses

per so nes a ni vell in di vi dual o col·lec tiu.

No té cap im portància el fet que la com pe -

ti ció si gui d’alt ni vell o no, que si gui in ter -

na cio nal o lo cal, que si gui lú di ca o no ho

si gui. Tam poc no im por ta que els par ti ci -

pants si guin re tri buïts o no ho si guin,

aques ta for ma d’es port con tri bueix, i ja en 

par la rem, a la pau i al de sen vo lu pa ment.

De qui na pau trac tem? 

La pau de la qual no sal tres par lem no és

l’absència de gue rra, tam poc no és el si -

len ci de les ar mes que suc ceeix en un con -

flic te ar mat per de ci sió dels bel·li ge rants.

Aques ta pau a vol tes, és precà ria i enga -

nyosa. La pau de la qual no sal tres par lem

aquí, és molt més que tot això, per a no -

sal tres la pau és un con junt d’es for ços per

tei xir vin cles de concòrdia, d’a mis tat i de

fra ter ni tat, en tre els mem bres d’un grup,

tant si es trac ta del po ble, com del país, la 

re gió o del con ti nent o de tot el món. 

El de sen vo lu pa ment

Pel que fa el de sen vo lu pa ment el con ce -

bem com un camí vers la mi llo ra cons -

tant del crei xe ment econò mic i simul -

tàniament de la con di ció dels mem bres

d’u na po bla ció de ter mi na da. El mot po -

bla ció s’a ga fa en el sen tit so ciolò gic, és
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per tant una evo lu ció qua li ta ti va del con -

junt d’un país o d’u na re gió vers un es tar

mi llor, tant des del punt de vis ta ma te rial

com mo ral i en el res pec te dels drets fo -

na men tals de la per so na hu ma na. Ha -

vent de fi nit així una mica els ter mes que

uti lit za rem al llarg d’a quest dis curs, ara

ens pre gun ta rem i tots els aquí pre sents

ho heu fet du rant aquests dies del dià leg,

ens pre gun ta rem: com pot con tri buir

l’es port a la pau i al de sen vo lu pa ment?

Par lem, doncs: l’es port i la pau; l’es port i

el de sen vo lu pa ment

De l’esport i la pau

L’esport exer ceix en tre els seus prac ti -

cants i fins i tot més enllà, en la po bla ció

dels clubs, de les co mu ni tats i dels paï -

sos, una in fluèn cia cada ve ga da més gran

com a con se qüèn cia de la seva po pu la ri -

tat. Aques ta in fluèn cia afec ta di ver sos

sec tors, pri mer de tot, diré que l’esport de -

sen vo lu pa un cert nom bre de cos tums que 

jo ano me no aquí cul tu res; cul tu res de la

lli ber tat: no es pot fer es port sen se vo -

ler-ho, per què és un acte in di vi dual; cul -

tu ra de la igual tat: l’esport no co neix les

de si gual tats en tre els in di vi dus, lle vat dels 

re sul tats ob tin guts en el te rreny es por tiu o

en tre el ric i el po bre, en tre el po de rós del

dia i l’home del ca rrer, per què en tre

aques ta gent l’esport no mar ca la diferèn -

cia, no fa cap di ferè ncia. Com diu la Car ta

Olím pi ca, sol·li ci ta les qua li tats del cos,

de la vo lun tat i de l’esperit i no té en

comp te els atri buts que la so cie tat so -

breim pri meix en l’individu, so vint te nint

en comp te fac tors so cials que no te nen res 

a veu re amb les autè nti ques qua li tats de

la per so na in te res sa da. 

L’es port obli ga a la to lerà ncia, si gui qui na 

si gui la for ma en la qual es prac ti ca; de

con for mi tat amb la de fi ni ció que hem do -

nat, l’esport posa en presè ncia per so na li -

tats o per so nes di ver ses de ci vi lit za cions

di fe rents que s’apleguen en un equip o

uns con tra els al tres, però so vint amb el

ma teix ob jec tiu; això exi geix, per tant, la

to lerà ncia en tre to tes aques tes per so nes. 

L’es port obli ga a l’obertura, ha de ser

obert, ober tu ra d’esperit, però tam bé te nir 

en comp te el que no és un ma teix, ober tu -

ra fora del cer cle li mi tat i a vol tes tan cat al 

qual l’home està acos tu mat, per fre qüen -

tar, apren dre, apre ciar i es ti mar als al tres

i al tres co ses. Fent això acos tu ma l’esperit 

a ac cep tar la di ferè ncia.

L’es port for ça. Pri mer de tot for ça a res -

pec tar l’al tre. Creu re’s su fi cient és un de -

fec te que l’es port no to le ra, un de fec te

com aquest es veu, tot d’u na, re pri mit

pels re sul tats en el te rreny; cal, doncs,

obli gatò ria ment, res pec tar el com pe ti -

dor, pri mer per po der par ti ci par en la ma -

tei xa com pe ti ció que ell, com a ad ver sa ri

o com a mem bre d’un ma teix equip, per

po der tam bé to le rar el fet de no te nir els

ma tei xos re sul tats que ell i a vol tes fins i

tot te nir re sul tats in fe riors. L’es port tam -

bé ens for ça a la re nún cia de la dis cri mi -

na ció, si gui qui na si gui aques ta dis cri mi -

na ció. Pri mer que tot per què el prin ci pi

de la no dis cri mi na ció està ins crit en la

car ta olím pi ca, però tam bé per què l’ex -

pe rièn cia de Sud-àfri ca ens ho mos tra

molt bé: quan la dis cri mi na ció està pre -

sent l’es port ja no hi és. 

L’es port im po sa. Pri mer de tot, im po sa

l’èti ca, l’es port és una ac ti vi tat èti ca per

ex cel·lència. Fo na men ta da so bre la igual -

tat obli ga a aquells que el prac ti quen al

res pec te de nor mes èti ques, no to le ra els

fraus, tant si aquests es tan re la cio nats

amb l’e dat, la na cio na li tat, amb en gan yar

o in fluir de ma ne ra ar ti fi cial en el re sul tat

uti lit zant sub stàncies o mèto des sus cep ti -

bles de per ju di car la sa lut i que, per això,

es tan prohi bits. És per això que el CIO ha

es tat la pri me ra or ga nit za ció a dur a ter me 

una ac ció fer ma con tra el do pat ge, és

per això que va crear l’AWA (Anti do ping

World Agency) i tam bé sota la pre sidè ncia 

de Sa ma ranch va crear la co mis sió d’èti ca 

que vet lla pel res pec te de les nor mes mo -

rals i èti ques en la pràcti ca es por ti va.

L’es port tam bé im po sa la coe xistència en -

tre els in di vi dus i en tre els po bles, les

guer res a vol tes no po den fer res con tra la

mort i la pràcti ca de l’es port. Aquest matí

Na wal El Mou ta wa kel, es por tis ta olím pi -

ca del Ma rroc, ens ho ha mos trat molt cla -

ra ment amb unes dia po si ti ves.

L’es port afa vo reix. Pri mer de tot afa vo reix

la so li da ri tat, la so li da ri tat és la pròpia

base de l’esport i vol dria ci tar les lí nies tan 

bo ni ques es cri tes per Mau ri ce Druon, de

l’Acadèmia Fran ce sa, so bre la so li da ri tat

en l’esport. Això és el que diu i el cito: “La

pràcti ca dels es ports d’equip exi geix qua -

li tats de coo pe ra ció, de so li da ri tat, el que

ens sob ta en els jocs de pi lo ta són les pas -

sa des, el que re nun cia a bri llar, per què no

està se gur de po der en cer tar el seu xut,

efec tuar la seva en tra da, mar car un gol, o

pas sar la pi lo ta a un com pany d’equip mi -

llor col·lo cat, aquest és el que de mos tra

for ça seny i ab ne ga ció”.

L’es port afa vo reix tam bé la fra ter ni tat, la

fra ter ni tat és en rea li tat l’altre mot per so -

li da ri tat. La so li da ri tat exi geix la pro xi mi -

tat dels sen ti ments i per tant l’amistat i es

trans for ma en fra ter ni tat.

L’es port com bat, com bat pri mer de tot l’e -

gois me, ja ho hem des ta cat par lant de la

so li da ri tat, qui diu so li da ri tat diu evi dent -

ment re nún cia a al gu na cosa o no es col tar 

l’e gois me. L’es port com bat tam bé el sec -

ta ris me, el sec ta ris me en to tes les se ves

for mes és, efec ti va ment, com ba tut per

l’es port; a vol tes suc ceeix que el sec ta ris -

me es de sen vo lu pa en el na cio na lis me

ma lentès o en al tres for mes d’ex tre mis me. 

Però no hem de con fon dre aquest na cio -

na lis me, que està molt a prop del secta -

risme, amb el patriotisme. 

Arri bo, doncs, a una pri me ra con clu sió: és 

clar i no to ri que la pri me ra i la més no ble

con tri bu ció de l’es port a la vida de les so -

cie tats és, sens dub te, la crea ció de les

con di cions que afa vo rei xen la pau. La

Car ta Olím pi ca n’ha par lat amb for ça, el

prin ci pi fo na men tal nú me ro 3 diu: “L’ob -

jec tiu de l’o lim pis me és de col·lo car arreu

l’es port al ser vei del de sen vo lu pa ment

har mo niós de la per so na, en vis ta a fo -

men tar l’es ta bli ment d’u na so cie tat pa cí fi -

ca preo cu pa da per pre ser var la dig ni tat

hu ma na”. Cal re cor dar que aques ta pres -

crip ció abas ta tots els com po nents de la

pau ci vil i la pau in ter na cio nal. La dig ni tat 

hu ma na, tant si és in di vi dual com col·lec -

ti va, no més pot rea lit zar-se en la pau,

quan és in di vi dual és el pro pi fo na ment

dels drets hu mans, quan és col·lec ti va re -

co breix els drets dels po bles a dis po sar

d’ells ma tei xos. Tot són grans de pau que

en gen dren lli ber tat i igual tat, però tam bé

dret a la di ferè ncia, d’u nes ci vi lit za cions

respecte de les altres, cohabitació, entesa

entre els pobles i cooperació, tot això pot

resumir-se en un sol mot: la pau.
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De l’es port

i del de sen vo lu pa ment

L’es port és un fac tor dinà mic del de sen vo -

lu pa ment, tal com no sal tres hem de fi nit

aquest con cep te. Efec ti va ment, pri mer de

tot l’es port aug men ta el gust per l’es forç.

Per as so lir re sul tats apre cia bles i que es

me ri tin en l’es port cal, a vol tes en l’a no ni -

mat, rea lit zar es for ços a ve ga des gai re bé

so brehu mans. Suc ceeix, ma lau ra da ment, 

que els re sul tats a ve ga des no es tan pre -

sents o no ho es tan en pro por ció als es for -

ços sub mi nis trats, llavors cal buscar l’èxit

d’una altra manera.

Des prés d’u na bona in tros pec ció l’es port

tam bé por ta a l’èxit. L’es port por ta a l’es -

por tis ta a su pe rar-se en l’es pe cia li tat que

ha es co llit, per tant, és una es co la de pro -

grés, però en la hu mi li tat i la pa cièn cia.

Ensen ya a su pe rar-se; el de sen vo lu pa -

ment no és un con junt d’es for ços sub mi -

nis trats per pas sar d’u na si tua ció menys

fa vo ra ble a una si tua ció més fa vo ra ble,

sen se que a prio ri es de ter mi ni un lí mit su -

pe rior. No és aques ta l’e xigè ncia del de -

sen vo lu pa ment que Gal braight diu que és, 

pri mer de tot, una evo lu ció con ti nua? I

pre ci sa ment l’es port és, ho re pe tei xo, una

es co la de superació: de superació d’un

mateix, de l’altre, a títol individual i

col·lec tiu. 

L’es port ge ne ra in gres sos, i no cal in sis -

tir-hi, per què tot hom sap que l’es port mo -

dern és, efec ti va ment, una font d’in gres sos

con si de ra bles. Evi dent ment, els di ners po -

den pre sen tar pe rills. Ben se gur que quan

els pri mers com pe ti dors de la Grècia Anti ga

dels Jocs Olím pics es dis po sa ven a có rrer,

no més es pe ra ven com a re com pen sa una

co ro na de llo rer; avui hom els dóna fins i tot

lin gots d’or. Per sort, el Co mitè Olím pic

Inter na cio nal, per via de la co mis sió exe cu -

ti va, aca ba de llan çar un prin ci pi fo na men -

tal ètic dient: els di ners que ge ne ra l’es port

s’han de des ti nar a l’es port, han de tor nar a

l’es port. Però és cert que l’es por tis ta apor ta

un plus so cial i econò mic en les so cie tats on 

viu. Això és cert es pe cial ment per a Àfri ca, i

tam bé, en ge ne ral, per als paï sos en vies de

de sen vo lu pa ment. 

I arri bo ja a una con clu sió par cial breu que 

ex pres so de la ma ne ra se güent:

És, doncs, in ne ga ble que l’es port mo dern

ha es de vin gut un fac tor de ter mi nant en el

de sen vo lu pa ment econò mic i so cial, en

un món que es tro ba im mers en la glo ba -

lit za ció. 

Co miat

Sen yo res i sen yors, ha arri bat el mo ment

de la con clu sió.

Pri mer de tot, vol dria do nar les gràcies a

les au to ri tats que han or ga nit zat aquest

Dià leg pel fet d’ha ver-me fet l’ho nor de

con vi dar-me al cos tat del meu vell amic

Joan Anto ni Sa ma ranch. Els dono les

gràcies per ha ver tin gut aques ta idea ge -

nial de reu nir ho mes i do nes que es tan a

prop de l’es port, o que pot ser no es tan a

prop de l’es port, però que hom ha reu nit

per dis cu tir en el marc d’un dià leg de ci vi -

lit za ció. El dià leg és una vir tut del con ti -

nent del qual pro vinc, allò que ca rac te rit -

za aquest con ti nent és que en ca ra sa bem

riu re i en ca ra sa bem plo rar, és a dir, que

el cor hi té un lloc; com la mateixa forma

de l’Àfrica. 

Des prés d’uns dies fruc tí fers heu arri bat a

con clu sions que es tic con ven çut que ser -

vi ran, no no més a les ge ne ra cions fu tu res

sinó tam bé a les que avui in ten ten tro bar

les so lu cions més per ti nents per tal de

crear-nos un món mi llor. És per això i en

aques ta lí nia que vo lia re tre un ho me nat -

ge a Joan Anto ni Sa ma ranch que ha ins pi -

rat aques tes pa rau les que es tan ins cri tes

a la car ta olím pi ca i cito: “El mo vi ment

olím pic té com a ob jec tiu con tri buir, abas -

tar un món pa cí fic i mi llor, tot edu cant la

jo ven tut mit jan çant l’es port, prac ti cat

sen se dis cri mi na ció de cap mena i en el

res pec te de l’es pe rit olím pic que exi geix

la com pren sió mú tua, l’es pe rit d’a mis tat,

la so li da ri tat i el fair play, jugar net”.

Gràcies Sa ma ranch, gràcies a tots vo sal -

tres per la vos tra pa cièn cia.

El debat 

Bar ce lo na 92 i la pau

Com a pe rio dis ta i mo de ra dor d’a ques ta

ses sió, vol dria co men tar que Joan Anto ni

Sa ma ranch sem pre ha dit que per a ell els

Jocs de Bar ce lo na van ser un som ni con -

ver tit en rea li tat; una de les co ses que més 

va ani mar Sa ma ranch a pen sar que Bar -

ce lo na 92 va sig ni fi car mol tís sim en la

seva ca rre ra com a di ri gent, va ser pre ci -

sa ment la so lu ció ima gi na ti va que va sa -

ber tro bar el CIO i els or ga nit za dors a certs 

pro ble mes de tipus polític que havien

aparegut en aquell moment. 

Bar ce lo na va tro bar so lu cions, per exem -

ple, a allò que re pre sen ta va la par ti ci pa ció 

con jun ta d’u na en ti tat com la Unió So viè -

ti ca quan s’ha via dis gre gat en di fe rents re -

pú bli ques; quan va sa ber com en fron tar el 

tema de la gue rra fra tri ci da a Iu gosl àvia i

va per me tre la par ti ci pa ció dels paï sos

que s’hi en fron ta ven, fins i tot el que es

con si de ra va en aquell mo ment el país

agres sor, no va po der par ti ci par com a

equip, però sí, de manera individual, sota

la bandera del CIO. 

To tes aques tes so lu cions, aquest vo ler re -

sol dre pro ble mes po lí tics, el fet de par lar

ja lla vors de tre va Olím pi ca i fer aque lla

cri da, vostè que ho va viu re, des de dins,

ar tí fex en cer ta ma ne ra de les so lu cions

tro ba des, po dria si us plau ex pli car-nos

com i per què es van plantejar aquestes

solucions?

So lu cions als con flic tes,

com i per què?

La pri me ra cosa que diré és que Bar ce lo -

na va cons ti tuir real ment una eta pa en l’e -
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vo lu ció dels Jocs Olím pics. Fins a Bar ce -

lo na ha vien exis tit boi cots. Bar ce lo na va

per me tre real ment reu nir el con junt dels

par ti ci pants del mo vi ment olím pic. Però

allò més im por tant se ria se gu ra ment allò

que va pas sar abans de les grans ma ni fes -

ta cions: hi va ha ver la tre va olím pi ca.

Deia al prin ci pi de la meva in ter ven ció,

breu ment, que Sa ma ranch, sem pre té

idees ex traor dinà ries i que, a més a més,

quan les ma ni fes ta per pri me ra ve ga da

tot hom diu que allò és im pos si ble, però el

temps li aca ba do nant la raó; doncs ja he

dit que em va aga far per la màni ga i em va 

dir: “es col ta, em faràs un in for me so bre la

tre va olím pi ca”, jo no sa bia què era i ho

con fes so ara, de tota ma ne ra el meu de lic -

te ha pres crit i no em po dran con dem nar

per això; però bé, em vaig po sar a tre ba -

llar, vaig ela bo rar aquell in for me, la gent

no es ta va gai re con ven çu da, però he de

dir que va ser pre ci sa ment gràcies a un

home molt tos sut, tan tos sut com bai xet,

que aques ta idea es va con ver tir en una

rea li tat. Per què tre ba llem en sim bio si, en

ca de na, el dis sen ya dor va ser el pre si dent

Sa ma ranch, jo vaig ser el ju ris ta que hi va

do nar for ma, però l’o brer va ser Fé krou Ki -

da ne [en sen tir aquest nom, el pú blic

aplau deix] qui va acon se guir que la Tre va

Olím pi ca es con ver tís en una rea li tat, en

nom de l’Orga nit za ció de les Na cions Uni -

des (ONU). Hi va ha ver una re so lu ció que

es va vo tar per una ni mi tat. Va ser la con -

fir ma ció del fet que es tin gues sin en

comp te els in te res sos dels at le tes; es van

po der ex pres sar el 91, per pri me ra ve ga -

da, a Ba den-Ba den, gràcies a Joan Anto ni 

Sa ma ranch. 

Da vant, doncs, de la cai gu da de l’an tic

l’Impe ri So viè tic va cal dre tro bar fór mu les

ju rí di ques di fí cils per po der ac cep tar els

at le tes d’a quells paï sos per tal que po -

gues sin par ti ci par als Jocs de Bar ce lo na.

Va fer fal ta la bona vo lun tat de tots els

mem bres del Co mitè Exe cu tiu per què això 

es con ver tís en una rea li tat i d’a ques ta

ma ne ra, sen yor mo de ra dor, els at le tes de

l’an ti ga Iu gosl àvia, van poder participar

als Jocs de Barcelona.

Fa un mo ment hem po gut veu re imat ges

que se gu ra ment han re co ne gut, les imat -

ges ex traor dinà ries de Nel son Man de la.

Joan Anto ni Sa ma ranch, que sem pre ana -

va per da vant dels es de ve ni ments, ha via

sen tit que a l’Àfri ca del Sud hi ha via la

sen sa ció que s’a ban do na va l’apart heid, i

hi va ha ver un co mitè que es va des pla çar

en aquest país. El di ri gia jo, i d’a ques ta

ma ne ra vam po der tor nar a in clou re l’Àfri -

ca del Sud dins dels ren gles de l’es port in -

ter na cio nal. Enca ra no era pre si dent Nel -

son Man de la, però Sa ma ranch ja el va

convidar a estar present en aquests Jocs

de Barcelona 92.

Sen yor mo de ra dor, Bar ce lo na va re pre -

sen tar real ment un cop de timó en la his -

tòria de l’o lim pis me. Aques ta fór mu la que

s’ha usat, la dels mi llors Jocs que mai

s’han ce le brat, the best ga mes ever,

doncs pen so que sí, que efec ti va ment

aques ta fra se que es diu sem pre,

en aquest cas va te nir un sig ni fi cat real, i

aques ta és la res pos ta que tinc per a la

seva pregunta.

Pa rau les de Se cre ta ri Ge ne ral

del Co mitè Olím pic

de Bòsnia-Her ce go vi na

No vo lia par lar en aques ta ses sió, per què

ja he po gut in ter ve nir en d’al tres, però

quan he vist en pan ta lla, aque lles imat ges 

del sen yor Sa ma ranch, Pre si dent del CIO,

que du rant els jocs olím pics a Li lleham -

mer va ve nir a Sa ra je vo du rant el set ge,

ales ho res vol dria re pe tir al gu nes de les

fra ses de la meva in ter ven ció en una altra

sessió d’aquest Diàleg. 

Com sa ben, a Bòsnia-Her ce go vi na, hi ha

tres po bles, tres na cio na li tats. Des del fi -

nal de la gue rra, es van im po sar uns co -

lors als es por tis tes dins una lli ga uni fi ca -

da. Els es por tis tes van veu re aquest dret

re co ne gut pel pre si dent d’ho nor vi ta li ci

del Co mitè Olím pic Inter na cio nal i pel di -

rec tor de Solidaritat Olímpica, Pere Miró.

Es va crear un pro jec te on hi ha via re pre -

sen ta da l’e du ca ció, la for ma ció, els

 experts ju rí dics, la so li da ri tat i tot ti pus

d’in for ma cions ne cess àries. Des prés

de tres anys de fei na amb el re col za ment

de l’ac tual pre si dent del CIO, Jac ques

Rog ge, gràcies a aquest pro jec te, el de -

sem bre de l’any 2002, set anys des prés

del fi nal de la gue rra, hem po gut tor nar a

reu ni fi car l’es port a Bòsnia-Her ce go vi na i

els di fe rents es por tis tes, mit jan çant les

se ves fe de ra cions reu ni fi ca des. Ara par ti -

ci pen sota la ban de ra uni fi ca da de Bòs -

nia-Hercegovina. Tot just des prés de la

gue rra i la reu ni fi ca ció, el Co mitè Olím pic

de Bòsnia-Her ce go vi na, va for mar un

equip olím pic uni fi cat que va par ti ci par

als Jocs de Sid ney, als d’hi vern de Salt

Lake City i ara també serem presents als

jocs olímpics d’Atenes. Unificats i junts.

Un dels mi llors exem ples de les ac ti vi tats

del Co mitè Olím pic Inter na cio nal és el

cen tre olím pic de Ze tra que va ser cre mat

du rant la gue rra. Ha es tat re no vat gràcies

als fons del CIO, de la Unió Eu ro pea, de la

ciu tat de Bar ce lo na i de la ciu tat de Sa ra -

je vo. Un se gon exem ple se ria tam bé el

mu seu olím pic de Sa ra je vo, que ha es tat

tam bé re no vat con jun ta ment amb aquest

cen tre olím pic de Ze tra, que va inau gu rar

el lla vors pre si dent del CIO, Joan Anto ni

Sa ma ranch, el març de 1999. Els es por -

tis tes i els ciu ta dans de Sa ra je vo i de Bòs -

nia-Hercegovina, po den fer-ne ús gratuï -

tament. Gràcies al CIO i als altres donants

financers. 

Aquests pro jec tes han permès de res ta blir 

el dià leg i la coo pe ra ció al meu país, un

país mul tièt nic i tam bé ha es tat així a tots

els es tats de l’ex Iu gosl àvia. Les ac ti vi tats

del CIO, s’han vist re for ça des per po -

sar-les al ser vei de la pau i de la com pren -

sió mú tua en tre els jo ves i, en con cret, en -

tre els es por tis tes i no no més en el meu

país, sinó tam bé a tota la re gió dels

Balcans. Moltes Gràcies.

So bre Co rea i Sud-àfri ca

Vol dria pre gun tar al jut ge el se güent:

aquest apro pa ment en tre Co rea del Sud i

Co rea del Nord, que es va do nar men tre

vostè era mem bre del Co mitè Exe cu tiu, si

me’n pot par lar, i des prés ens po dria ex -

pli car la seva pri me ra tro ba da amb el pre -

si dent Fre de rik W. de Klerk a Ciu tat del

Cap i des prés la seva tro ba da amb Nel son

Man de la, per què vostè va anar a trobar-lo

a la seva ciutat...

Co men ça ré par lant de les dues Co rees. El

mo de ra dor, fa un mo ment, re cor da va el

pa per que van de sen vo lu par els Jocs

Olím pics de Seül en el fu tur po lí tic de Co -

rea del Sud. Però ja en el 88, el pre si dent

Sa ma ranch som nia va a po der do nar al
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món un acte simb òlic i sig ni fi ca tiu que

anés en la di rec ció d’a ques ta reu ni fi ca ció

de les dues Co rees. Es van de di car es for -

ços, en con cret, per tal que al gu nes de les

pro ves es de sen vo lu pes sin a Co rea del

Nord. Hi va ha ver tro ba des, no s’ha vien

tro bat mai abans les dues Co rees, es van

tro bar a Lau sa na, en se cret i sota presi -

dència de Sa ma ranch. Per desgràcia, això 

no va arri bar a do nar fruits con crets, però

ja he dit que quan Sa ma ranch té una idea

que con si de ra una bona idea, i nor mal -

ment l’en cer ta, no l’a ban do na mai. El

2000 la va re pren dre, pot ser va ser una

mica abans, però això es va ma te ria lit zar

als Jocs Olím pics de Sid ney. El món sen -

cer va po der veu re aques tes imat ges ex -

traor dinà ries dels dos di ri gents de les

dues Co rees, aga fats de la mà i des fi lant

sota la mateixa bandera. Això, doncs, és

un símbol i és molt infreqüent que aquests 

símbols acabin morint.

Pel que fa a l’al tre as sump te, l’apart heid,

es ta va pre sent a Sud-àfri ca i va ser el CIO, 

en pri mer lloc, qui va prohi bir les com pe ti -

cions in ter na cio nals amb aquest país.

Però tam bé hi va ha ver un mo ment en què 

el pre si dent Sa ma ranch es va ado nar que

al gu na cosa es ta va pas sant a Sud-àfri ca i

va crear la co mis sió Apart heid i Olim pis -

me, i em va de ma nar que jo en fos el pre -

si dent. Vaig ac cep tar el càrrec, vam es tar

tre ba llant, ens vam reu nir di ver ses ve ga -

des amb els di ri gents de l’es port de

Sud-àfri ca, a Lau sa na, i em va dir que ca -

lia que en viés sim una co mis sió no no més

per es tu diar la si tua ció, sinó una co mis sió

que tin gués el po der de pren dre de ci sions. 

I ho va fer així, hi ha via re pre sen tants de

l’Àfri ca i dels al tres con ti nents, tam bé vaig 

te nir l’ho nor de di ri gir-la. A Sud-àfri ca ens

vam tro bar amb tots els res pon sa bles de

l’es port i tots els res pon sa bles po lí tics per

se pa rat, tam bé amb el pre si dent de la Re -

pú bli ca, que era en De Klerk, i des prés

d’u na llar guís si ma ses sió de tre ball ens va 

dir: “es col tin: ens es tan de ma nant can vis, 

però m’a do no que cada ve ga da que ens

de ma nen cons truir les por te ries de fut bol,

ales ho res, evidentment, sempre les fem

d’unes certes mides i després demanen

d’ampliar-les”, em vaig quedar sorprès

amb aquest comentari. 

El que més em va dei xar un re cord va ser

la pri me ra tro ba da amb Nel son Man de la.

Ell es ta va de va can ces en un po ble molt

allun yat de Nels pruit, vam mar xar en avió

a l’ae ro port d’a ques ta ciu tat, amb l’ac tual

pre si dent de la Re pú bli ca. Vam anar en

un he licò pter, vam ate rrar, en Nel son va

sor tir de la casa de va can ces. Tam bé hi

ha via mol tes fa mí lies ale man yes i tots els

nens que co rrien per allà eren blancs i te -

nien en tre 12 i 15 anys i va ser la pri me ra

ve ga da que vaig te nir la sen sa ció de veu re

una apa ri ció, com un fan tas ma. Vaig veu -

re sor tir Nel son Man de la ro de jat de nois

ros sos que pi ca ven de mans i cri da ven:

Man de la, Man de la, Man de la; va ser la

pri me ra ve ga da que em vaig reu nir amb

ell. Vam es tar par lant mol tes ho res li vaig

ex pli car el pro jec te del CIO i va dir que hi

es ta va d’a cord, que es ta va d’a cord... em

va dir: “es tic d’a cord amb què el CIO re co -

ne gui el Co mitè Olím pic Na cio nal de

Sud-àfri ca”, com que Sa ma ranch m’ha via 

au to rit zat a pren dre de ci sions in situ,

doncs com a africà, vaig es tar molt or gu -

llós de po der pro cla mar a l’ae ro port de

Johan nes burg, da vant de de se nes i de se -

nes de pe rio dis tes, que s’ha via readmès

Sud-àfri ca en el con cert de les na cions es -

por tis tes del món. Així van anar les co ses.

Jo pen so que en la meva llar ga ca rre ra

olím pi ca, aques ta va ser la meva ex pe -

rièn cia més fantàsti ca…

Cloenda

Si no hi ha res més, es tem com plint l’ho -

ra ri. Do nem per fi na lit zat aquest acte i

agraïm al sen yor M’Ba ye, no no més el que 

ens ha ex pli cat avui, sinó bàsi ca ment li

vo lem do nar les gràcies per tot allò que ha 

fet en tota la seva ca rre ra es por ti va, ju rí di -

ca i hu ma na, al Co mitè Olím pic Inter na -

cio nal i tam bé per l’es forç que, jun ta ment

amb el pre si dent del CIO, dis cul pin sem -

pre m’e qui vo co i dic el pre si dent, però és

que per tot hom aquí, a Ca ta lun ya i a

Espan ya, és obvi que Joan Anto ni Sa ma -

ranch sem pre serà el pre si dent del CIO, el

con ti nuem con si de rant el nos tre pre si -

dent. Però bé, tot el que han fet vostès al

llarg d’a quests anys a fa vor de la pau uni -

ver sal, mit jan çant el mi llor vehi cle que

exis teix, l’es port, la unió de la gent com -

pe tint, de les na cions, unió, en última

instància, de la gent que té uns objectius

comuns. 

[L’ac te es va aca bar amb una ova ció de

tot el pú blic po sat dem peus, feta a pe ti -

ció del jut ge M’Ba ye, en ho me nat ge a

Joan Anto ni Sa ma ranch, tot de sit jant la

seva re cu pe ra ció.]
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Ge ne rant dià leg: l’experiència dels ta llers
en el marc de “L’Esport: Dià leg uni ver sal”*
§ ANNA VI LA NO VA

Lli cen cia da en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport, INEFC de Bar ce lo na.
Mas ter of So cio logy of Sport, Uni ver sity of Lei ces ter, Reg ne Unit

Re sum
L’ar ti cle trac ta de l’ex pe rièn cia vis cu da en

l’or ga nit za ció i de sen vo lu pa ment dels ta -

llers que es van dur a ter me els dies 11 i

12 de juny dins el marc de “L’Esport: Dià -

leg uni ver sal”. L’ar ti cle està es truc tu rat en

sis apar tats: ori gen i fi lo so fia dels ta llers,

es truc tu ra ció i dinà mi ca dels ta llers, or ga -

nit za ció dels ta llers, de sen vo lu pa ment dels 

ta llers, con clu sions i bi blio gra fia. L’an nex

en glo ba el pro gra ma de ta llat dels ta llers.

L’origen i la fi lo so fia
dels ta llers
La idea d’incloure els ta llers dins el Dià leg

va sor gir a par tir de l’experiència vis cu da a 

les Jor na des d’Esport i Immi gra ció rea lit -

za des a l’INEFC de Bar ce lo na, du rant la

ce le bra ció del seu 25è ani ver sa ri, l’any

2001. En aque lla oca sió es va creu re que, 

per fu gir de les tra di cio nals ses sions en

pa ral·lel on es pre sen ten co mu ni ca cions i

hi ha una pre sidè ncia, po dia ser una bona

idea in clou re els ta llers, un ti pus de ses sió 

més par ti ci pa ti va i dinà mi ca (Va lle ci llo,

2002, pàg. 69). Els re sul tats van ser ex -

cel·lents, per tant, es va vo ler re pe tir

l’experiència en el marc del Dià leg. 

Però, què en te nem per ta llers? Qui na és la 

seva fi lo so fia? 

Els ta llers són uns ti pus de ses sions pen -

sa des per a les per so nes que es tan rea lit -

zant al gu na ac ti vi tat en re la ció amb els

 temes pro po sats. Es trac ta de crear un ve -

ri ta ble lloc d’intercanvi d’experiències, en

un cli ma distès, que fa ci li ti el dià leg en tre

to tes les per so nes as sis tents. Però, en el

cas del Dià leg, com es va acon se guir? 

Estruc tu ra ció i dinà mi ca
dels ta llers

Es van fer set ze ta llers, qua tre en pa ral·lel

al matí i qua tre en pa ral·lel a la tar da,

amb una du ra da d’ho ra i mit ja, du rant els

dies 11 i 12 de juny. Les temà ti ques d’a -

ques tes ses sions vo lien apro fun dir els te -

mes trac tats en les ses sions plenà ries i

pa ral·le les (ve geu pro gra ma de ta llers a

l’an nex, pàgs. 112-113). 

Als ta llers hi par ti ci pa ven: les dues per so -

nes coor di na do res, les que pre sen ta ven

les se ves ex pe rièn cies i el pú blic as sis tent.

S’in ten ta va que les dues per so nes coor di -

na do res pro vin gues sin, una de l’àmbit lo -

cal i l’al tra de l’àmbit in ter na cio nal, per tal 

de fa ci li tar la par ti ci pa ció, do nar més di -

na mis me i di ver si tat d’o pi nió dins la ses -

sió. La seva res pon sa bi li tat era guiar la

ses sió. 

Al prin ci pi, obrien la ses sió pre sen tant el

tema d’u na for ma to tal ment lliu re. El ta -

ller coor di nat per José Luís Agua do i Juan 

Luis Pa ra mio “Els es ta dis: es pais sim -

bòlics de tro ba da per a la co mu ni tat”, per 

exem ple, va ser ini ciat mit jan çant una

ex pli ca ció oral i un ví deo que do na ren

pas a un re por tat ge fo togr àfic dels alum -

nes de l’INEFC de Bar ce lo na i a la pre -

sen ta ció ti tu la da “La ne ces si tat de sen -

tir-se’n part”. El ta ller “La uni ver sa li tat

olím pi ca i els seus en sen ya ments a fa vor

de la pau, de la com pren sió hu ma na i del

be nes tar so cial”, coor di nat per Con ra do

Durà ntez i Mi quel To rres, s’i ni cià amb 

una in tro duc ció oral per part dels coor di -

na dors i un ví deo so bre la his to ria dels

Jocs Olím pics. Altres op ta ren per in tro -

duir la ses sió amb un in ter can vi d’i dees i

apor ta cions orals en tre els coor di na dors,

aquest fou el cas de la ses sió coor di na da

per Andreu Camps i Jeno Ka mu ti ti tu la da 

“L’èti ca de l’es port con tra l’èti ca del mer -

cat?”.

Un cop ini cia da la ses sió, s’introduïen les

per so nes que rea lit za rien les pre sen ta -

cions. Des prés de ser pre sen ta des, aques -

tes ex pli ca ven, du rant uns deu mi nuts

apro xi ma da ment, les se ves ex pe rièn cies.

S’entenien per ex pe rièn cies, les vivè ncies, 

pro jec tes, idees, in ter ven cions, es tu dis,

etc., que els par ti ci pants po dien com par -

tir amb la res ta d’assistents. Les pre sen ta -

cions po dien ser en for mat pòster, po wer
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Abstract

The article deals with the experiences of the

organisation and the development of the

workshops held on 11 and 12 June within

the framework of  Sport: a Universal

Dialogue.  The article is structured in six

sections: origin and philosophy of the

workshops, structure and dynamics of the

workshops, organisation of the workshops,

development of the workshops, conclusions

and bibliography.  The appendix includes the 

detailed programme of the workshops. 

Key words
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Ta llers, Expe rièn cies, Dià leg, Sos te ni bi li tat,
Pau, Di ver si tat cul tu ral 

n Pa ra ules cla u

Anna Vi la no va que, jun ta ment amb Agus tí Boi -
xe da i Nú ria Puig fou res pon sa ble de la Se cre ta -
ria Tècni ca del Dià leg, ate nent a un dels as sis -
tents (Font: BPMO pho to).

* Per tal de rea lit zar aquest ar ti cle s’han uti lit zat els re sums de les ses sions del Dià leg ela bo ra des per Car les Gon zá -

lez, Nú ria Puig, Su san na So ler, Mie ria Ta pia dor i Cris ti na Va lle ci llo.



point, ví deos, fo tos, trans parè ncies, de -

mos tra cions pràcti ques, etc.

A par tir d’a quí, els res pon sa bles de la

coor di na ció do na ven la pa rau la al pú blic

as sis tent per què for mu lés pre gun tes, ex -

pli qués les se ves ex pe rièn cies, do nés els

seus punts de vis ta, fes sug ge ri ments, crí -

ti ques, etc., és a dir, per què es ge ne rés un 

dià leg ac tiu en tre tot hom.

El ta ller es clo ïa amb la in ter ven ció del

coor di na dor o coor di na do ra, que des ta ca -

va els punts prin ci pals de dis cus sió.

El pú blic as sis tent po dia es co llir, dins

l’am pli ven tall de ta llers, en quin vo lia

par ti ci par, se gons els seus in te res sos.

D’a ques ta ma ne ra, el nom bre d’as sis tents 

a cada ta ller era molt va ria ble.

Orga nit za ció dels ta llers

Per què els ta llers po gues sin te nir lloc, ca -

lia una or ga nit za ció prèvia. Prin ci pal -

ment, ca lia bus car i con vi dar les per so nes

coor di na do res, fer una cap ta ció de par ti ci -

pants i es truc tu rar les sa les a par tir de les

ne ces si tats de cada ta ller.

Tro bar els coor di na dors

i coor di na do res

A les di ver ses reu nions del Co mitè Orga -

nit za dor es va anar con for mant el pro gra -

ma del Dià leg i, con se qüent ment, dels ta -

llers. Es de fi ni ren els tí tols de les ses sions

i, en el cas dels ta llers, les per so nes que

es creien ade qua des per coor di nar cada

ses sió; se cer ca ven per so nes amb ha bi li -

tats per coor di nar la ses sió i que fos sin ex -

per tes en re la ció al tema que es trac ta va.

Quan es tro ba va la per so na ade qua da per

a la ses sió, era con vi da da i, un cop que

aques ta ac cep ta va par ti ci par, hom li en -

via va una car ta on s’explicava la dinà mi ca 

de la ses sió, les fun cions prin ci pals que

hau ria de de sen vo lu par i s’hi do na ven les

da des de l’altra per so na coor di na do ra,

per què es po gues sin po sar en con tac te

per in tro duir i or ga nit zar la ses sió. 

Cap ta ció i se lec ció de par ti ci pants

Per cap tar les per so nes que fa rien les pre -

sen ta cions als ta llers es van ela bo rar unes 

car tes on s’ex pli ca va què era el Fòrum,

quan se ce le bra va, qui l’or ga nit za va i els

tres grans te mes prin ci pals que en con fi -

gu ra ven la fi lo so fia. Tot se guit, es feia re -

ferè ncia als Dià legs i, con cre ta ment, es

do na va més in for ma ció de “L’Esport: Dià -

leg Uni ver sal”, s’ex pli ca va com es ta va es -

truc tu rat i es do na va in for ma ció dels ta -

llers i què s’ha via de fer per par ti ci par-hi.

Les car tes eren en via des via co rreu pos tal

i via co rreu electrònic, i tam bé eren pen ja -

des a di ver ses pàgi nes web. Jun ta ment

amb la car ta, s’ad jun ta va un for mu la ri

d’ins crip ció on es de ma na ven les da des

per so nals, a quin ta ller es vo lia pre sen tar

l’ex pe rièn cia, el for mat en què es fa ria la

pre sen ta ció, el tí tol de l’ex pe rièn cia i un

re sum d’a ques ta.

Des prés de les di ver ses ac tua cions de di -

fu sió, el que ca lia era es pe rar per re bre les 

di fe rents pro pos tes. Els fulls d’ins crip ció

amb les pro pos tes arri ba ven a la Se cre ta -

ria Tècni ca via co rreu electrònic, fax o cor -

reu pos tal. Cada pro pos ta era clas si fi ca da

en fun ció del ta ller on l’ha via ubi ca da l’au -

tor o bé en un de di fe rent si es creia que la

pro pos ta en cai xa va mi llor en el con tin gut

d’un al tre ta ller.

Es van re co llir més de 70 pro pos tes. El ta -

ller que s’em portà el rècord de pro pos tes

fou el d’Edu ca ció fí si ca in te gral, amb un

to tal de deu. Tam bé hi va ha ver ta llers

que no van re bre cap pro pos ta de co mu ni -

ca ció com és el cas de: “Anorè xia, bu lí -

mia i vi gorè xia a l’es port” i “Asset ja ment

 sexual en l’es port”. Cal dir, però, que

aquests ta llers van aca bar sent un èxit, i

s’hi van ge ne rar de bats molt in te res sants

i dinà mics. 

Un cop feta la clas si fi ca ció i re co lli des to -

tes les pro pos tes, aques tes eren va lo ra -

des pel Co mitè Orga nit za dor i per les per -

so nes coor di na do res dels ta llers. S’ac -

cep ta ven un màxim de qua tre pro pos tes

per ta ller, ex cep cio nal ment se n’ac ceptà

una cin que na, en al guns ta llers i en el

d’Edu ca ció fí si ca in te gral s’ac cep ta ren

to tes les pro pos tes pràcti ques i to tes les

teò ri ques si aques tes s’a dap ta ven en for -

mat de pòster.

Un cop les pro pos tes eren ac cep ta des,

hom els ho co mu ni ca va als au tors o au to -

res, se’ls re cor da va el temps de què dis po -

sa ven per rea lit zar la pre sen ta ció, què ha -

vien de fer per re co llir les acre di ta cions

del Dià leg, on s’havien d’adreçar el dia de

la ce le bra ció i, si ho vo lien, hom els fa ci li -

ta va les da des ne cess àries per què es po -

gues sin po sar en con tac te amb les per so -

nes que coor di na ven el seu ta ller. 

A par tir d’aquest mo ment només ca lia es -

pe rar con èi xer les di fe rents per so nes i ex -

pe rièn cies el dia del Dià leg, tot res tant a la 

seva dis po si ció per qual se vol dub te que

tin gues sin. 
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El ta ller que s’em portà el rècord de pro pos tes fou el d’Edu ca ció fí si ca in te gral. S’hi com bi na ren in ter -
ven cions teò ri ques, pòsters  i pràcti ques tals com dan sa o “Stretch-Pi la tes” en tre d’al tres (Font: BPMO
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Estruc tu ra ció

de la ses sió i les sa les

Els ta llers es de sen vo lu pa ren a les sa les

més pe ti tes del Cen tre de Con ven -

cions, amb una ca pa ci tat apro xi ma da de

150 per so nes. Per tal de fa ci li tar el dià leg,

igual que a les ses sions plenà ries i pa ral·le -

les, es van po sar bu ta ques en lloc de les

con ven cio nals tau les i ca di res que se pa ren

els as sis tents de qui fa les pre sen ta cions.

Ca lia crear un am bient càlid i distès; per

això es va dei xar que els coor di na dors i les

coor di na do res aca bes sin d’a de quar les

 sales de la for ma que cre gues sin més opor -

tu na, se gons cada ta ller. Hi va ha ver coor -

di na dors i par ti ci pants que van fer les pe ti -

cions amb an te rio ri tat al de sen vo lu pa ment 

de la ses sió. Per exem ple, el ta ller d’“Edu -

ca ció fí si ca in te gral” es va or ga nit zar amb

un em pos tis sat per a les ex pe rièn cies

pràcti ques, les fi le res de ca di res dels as sis -

tents es col·lo ca ren amb dos me tres de se -

pa ra ció les unes de les al tres, per què to -

thom po gués par ti ci par de la ses sió

“Stretch-Pi la tes” i al vol tant de les ca di res

es col·lo ca ren uns pla fons per pen jar-hi

tots els pòsters dels di fe rents par ti ci pants.

Altres res pon sa bles de coor di na ció de ci di -

ren que, en lloc de po sar les bu ta ques de

da munt de la ta ri ma, uti lit za rien ca di res,

per es tar més pro pers al pú blic as sis tent,

com ara en el cas del ta ller d’“Edu ca ció es -

por ti va me diam bien tal” coor di nat per Fe liu 

Fu no llet i Mar co Geri. Altres de ci di ren

rees truc tu rar les ca di res i po sar-se en se -

mi cer cle, al tres pu jar més ca di res a la ta ri -

ma, per què tots els par ti ci pants que pre -

sen ta ven pro pos tes po gues sin seu re al

 mateix temps, com al ta ller coor di nat per

Vi cen te Ja va lo yes, ti tu lat “Les no ves tec no -

lo gies i la seva con tri bu ció a la di fu sió dels

va lors de l’es port”. 

Les sa les tam bé s’adequaven a les ne ces -

si tats que re que rien les pre sen ta cions,

pro jec tors de po wer point, pro jec tors de

trans parè ncies, pla fons per pen jar fo tos i

pòsters, pis sa rres, etc. 

De sen vo lu pa ment
dels ta llers

En aquest apar tat es do narà una vi sió glo -

bal del de sen vo lu pa ment dels ta llers, tot

fent re ferè ncia a al guns ta llers. Tan ma -

teix, no es trac ta ran amb de tall els con tin -

guts de cada un, per què, a la pu bli ca ció

com pler ta del Dià leg es po den tro bar els

re sums de to tes les ses sions –in clo sos

els ta llers–.

Es van ex po sar un to tal de 53 ex pe rièn -

cies, pre sen ta des per 75 per so nes, que

pro ve nien de di ver sos àmbits; d’orga nit -

zacions no go ver na men tals, del món uni -

ver si ta ri, d’or ga nit za cions vo lunt àries,

d’es co les, d’ins ti tuts, a tí tol in di vi dual,

d’or ganismes pú blics, d’or ga nit za cions

co mer cials, etc.

La pro cedè ncia de les ex pe rièn cies era

di ver sa; per exem ple, el ta ller “Esport i

tre ball de re cons truc ció de zo nes afec ta -

des per la gue rra”, coor di nat per Anto nio

Mo re no i Ángel Arnaiz, ens apro pa va a

rea li tats d’El Sal va dor, mit jan çant els

pro jec tes rea lit zats per la ONG Asi call

(Asso cia ció INEFC per la Coo pe ra ció

Inter na cio nal) a les co mu ni tats de “Nue -

va Espe ran za” i “Se gun do Mon tes” i a la

rea li tat de Sa ra je vo, a par tir del pro jec te

de sen vo lu pat pel Reial Club de Tennis de 

Bar ce lo na amb col·la bo ra ció de la Fe de -

ra ció Ca ta la na de Tennis. Al ta ller “La so -

li da ri tat en el Mo vi ment Olím pic”, la

coor di na do ra, Ni co le Gi rard-Sa voy, ens

pre sen ta va al gu nes de les ac cions rea lit -

za des per So li da ri tat Olím pi ca, com ara

el “Pro jec te Ho rit zó” mit jan çant el qual

es dóna su port a sis es por tis tes af ga ne -

sos i 25 es por tis tes ira quians, per què pu -

guin par ti ci par als Jocs Olím pics i aju da a 

la re cons truc ció d’al gu nes ins tal·la cions

es por ti ves a Bòsnia. En el ma teix ta ller,

Gion van ni Di Cola pre sen ta va un pro jec te 

de pro mo ció es por ti va en tre les do nes de

Mo çam bic i el coor di na dor, Jean- Loup

Chap pe let, pre sen ta va el pro gra ma MEMOS

pro mo gut per So li da ri tat Olím pi ca per

for mar ges tors es por tius d’or ga nit za cions 

d’a rreu del Món.

Altres ta llers mos tra ven ex pe rièn cies d’u -

na rea li tat més lo cal, però al ho ra trans fe -

ri ble a rea li tats d’al tres paï sos. Aquest fou

el cas de di ver sos ta llers, com per exem -

ple: “Edu ca ció Espor ti va me diam bien tal”

on es van pre sen tar ex pe rièn cies re la cio -

na des amb l’e du ca ció en el medi na tu ral,

com ara “L’out door en l’em pre sa i l’es co -

la”, i es re fle xionà so bre les pos si bi li tats

del sen de ris me i els grans es de ve ni ments

es por tius en l’e du ca ció me diam bien tal. El 

ta ller “Espais es por tius sos te ni bles”, coor -

di nat per Eric de Lesè leuc i Fran cesc

Fàbre gas, es va de ba tre el con cep te de

sos te ni bi li tat, a par tir del cas del Parc de

Coll se ro la i al tres apor ta cions que re fle xio -

na ven so bre els cri te ris per po ten ciar la

sos te ni bi li tat dels equi pa ments es por tius.

A par tir de Bar ce lo na, com a exem ple de

ciu tat amb grans pos si bi li tats de pràcti ca

es por ti va en els es pais pú blics ur bans,

Albert So ler in tro duí el ta ller dels “Espais

pú blics com a punt de tro ba da per afa vo rir 

el joc i l’es port a la co mu ni tat”. Dins el ta -

ller es va pre sen tar el pro jec te de la Fun -

da ció “Tot Ra val”, el pro jec te “Ro da joc” i

una ex pe rièn cia rea lit za da a la Uni ver si tat 

de Va lla do lid, on or ga nit zen ac ti vi tat fí si -

ca en el medi na tu ral per a me nors in ter -

nats en un cen tre de pro tec ció de me nors

d’a que lla ciu tat. 

Alguns ta llers po dien ser abor dats des de

molts punts de vis ta. A “Drets Hu mans i

Esport” els coor di na dors, Mar ta Ca rran za

i Bru ce Kidd, van des ta car la di ver si tat del 

con cep te “drets hu mans” i al ho ra van en -

fo car el tema se gons les pre sen ta cions

que pre ce dien la seva in tro duc ció, tot en -

glo bant les ex pe rièn cies en dos blocs. Es

pre sen ta ren tres co mu ni ca cions sota la

pre mis sa “afa vo rir el tre ball des d’u na

pers pec ti va de l’e du ca ció en va lors que

res pec ti la con vivè ncia i les re la cions en -

tre per so nes” i una da rre ra sota el tí tol

“Tots te nim dret a no es tar dis cri mi nats

tot i que ens tro bem en si tua ció de pri va -

ció de lli ber tat”. 

En la ma jo ria de les ses sions, les in ter ven -

cions i apor ta cions del pú blic fo ren molt

en ri qui do res per a tots els as sis tents. Per

exem ple, en el ta ller “Anorè xia, bu lí mia i

vi gorè xia en l’es port”, coor di nat per Bea -

triz Ga li lea i Rui Go mes, una per so na del

pú blic, vin cu la da al món as so cia tiu i un

pro fes sor d’Edu ca ció Fí si ca co men ta ren

que es tro ba ven amb pro blemà ti ques re la -

cio na des amb tras torns ali men ta ris. Tots

dos, ex pli ca ren que ha vien de sen vo lu pat

pro gra mes per pre ve nir i com ba tre aquest

ti pus de pro ble mes. El de bat con ti nuà

amb les in ter ven cions dels as sis tents que

ge ne ra ren una dis cus sió ani ma da i dinà -

mi ca. En el cas del d’“Asset ja ment se xual

en l’es port”, coor di nat per Nú ria Puig i
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Mont se Mar tín, tot i no pre sen tar-se cap

co mu ni ca ció hi as sis ti ren apro xi ma da -

ment unes 70 per so nes, que ge ne ra ren un 

in tens de bat. Hi ha gué mol tes in ter ven -

cions pro vi nents d’ho mes i do nes de di -

ver sos paï sos, com ara Ho lan da, Zàmbia,

Zim bab we, Sud-àfri ca, el Ca nadà, Bour -

kina Fas so, Espan ya, etc. Se gons les

 coordinadores, aquest fet ser veix per

cons ta tar el tabú que re pre sen ta el tema

d’as set ja ment se xual en l’es port. En fi na -

lit zar el ta ller hi va ha ver un agraï ment ge -

ne ral al fet d’ha ver inclòs aquest tema en

el pro gra ma del Dià leg. 

En al gun ta ller tam bé s’ex po sa ren es tu dis

teò rics, com en el cas del ta ller coor di nat

per Pe dro Pa la cios so bre “El pa per dels

mit jans de co mu ni ca ció i els clubs con tra

el van da lis me en l’es port es pec ta cle”. Hi

ha gué una in ter ven ció d’Isi dre Ra mon que 

ex pli ca va el fe no men de la violè ncia a par -

tir de la Teo ria del Pro cés de Ci vi lit za ció,

de Nor bert Elias i una al tra in ter ven ció de

mem bres del Cen tre d’Estu dis Olím pics i

de l’Esport de la Uni ver si tat Autò no ma de

Bar ce lo na, que ex po sa va els re sul tats

d’un es tu di so bre “El pa per dels mit jans

de co mu ni ca ció en la pro mo ció del fair

play i la pre ven ció de la violè ncia en el fut -

bol es pec ta cle”. Aques tes pre sen ta cions

fe ren de con tra punt a la ini cia ti va de la

Pen ya Mil·len ni, de Sant Cu gat del Vallès,

que ha im pul sat l’e la bo ra ció del Lli bre So -

li da ri, per tal que les pen yes de tot el món

pu guin trans me tre a al tres pen yes el seu

mis sat ge so li da ri mit jan çant un di buix, un 

poe ma, una par ti tu ra mu si cal, etc.

El di na mis me, el cli ma i l’am bient que s’in -

ten ta va bus car en els ta llers va apar èi xer

en la ma jo ria dels set ze que tin gue ren lloc.

Un exem ple de ta ller on es creà un cli ma

to tal ment d’in ter can vi i in te rac ció en tre

coor di na dor, par ti ci pants i pú blic, fou el

d’“E ducació fí si ca in te gral”. Pa ral·le la -

ment, a la sala del cos tat es vi via l’e mo tiu

ho me nat ge a Gian ma rio Mis sa glia. El ta -

ller, coor di nat per Mòni ca Albet i Lo ren zo

Bani, va reu nir mol tes per so nes que, bé

per so nal ment o bé a tra vés de les se ves ac -

tua cions, apre cia ren la ma ne ra de ser i les

rea lit za cions de Gian ma rio Mis sa glia. 

Tots els ta llers, a la seva ma ne ra, van te -

nir les se ves pe cu lia ri tats es pe cials que

els fe ren in te res sants i que, com co men ta -

ren di ver ses per so nes: “a ve ga des t’agra -

daria po der es tar als qua tre ta llers al -

hora”. 

Con clu sions

Com hem ex pli cat, mit jan çant aques ta

or ga nit za ció dels ta llers, un am pli ven -

tall de per so nes, que viuen di rec ta ment

els te mes trac tats, te nen ober ta la por ta

per fer-se es col tar i com par tir les se ves

idees, es tu dis, pro jec tes i vivè ncies amb

els al tres. Es com par tei xen les ex pe rièn -

cies amb per so nes que tam bé te nen

quel com a dir, per què es tro ben invo -

lucrades i in te res sa des pels te mes trac -

tats. D’a ques ta ma ne ra, coor di na dors,

coor di na do res, per so nes que pre sen ten

ex pe rièn cies i pú blic as sis tent apre nen

mú tua ment i fan dels ta llers una font

d’en ri qui ment.

Bi blio gra fia

Va lle ci llo, C. (2002). I què fem a casa nos tra?

Re fle xions i ex pe rièn cies so bre es port i im mi -

gra ció Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports

(68), 68-73.

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (107-112)

dossier: l’esport: diàleg universal

110

El ta ller “Green Sport, ho me nat ge a Gi a nma rio Mis sa glia, In Me mo riam” coor di nat per Mòni ca
Albet i Lo ren zo Bani, va reu nir a mol tes per so nes que bé per so nal ment o bé a tra vés de les se ves ac tua -
cions apre cia ren la ma ne ra de ser i les rea lit za cions de Gian ma rio Mis sa glia (Font: BPMO pho to).
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 Dia 11. De 12:15 h a 13:30 h.

Anorè xia, bu lí mia i vi gorè xia a l’es port
Coor di na ció: Bea triz Ga li lea i Rui Go mes

El pa per del mit jans de co mu ni ca ció i dels clubs con tra el van da lis me en l'es port es pec ta cle
Coor di na ció: Pe dro Pa la cios 

Jau me Cruz, Mi quel To rre gro sa El pa per dels mit jans de co mu ni ca ció en la pro mo ció del fair play i la pre ven ció de la violè ncia en l'es port 

es pec ta cle

Isi dre Ra món Ma dir El fe no men del van da lis me en l'es port es pec ta cle

Jau me Guixà El lli bre so li da ri de les pen yes del Bar ça

Asset ja ment se xual en l’es port
Coor di na ció: Mont se Mar tín i Nú ria Puig

L'èti ca de l'es port con tra l'èti ca del mer cat?
Coor di na ció: Andreu Camps i Jeno Ka mu ti

Vic tor Ba ro ja, Mar ta Pas cual Espor tis tes so li da ris: una al tra ma ne ra d'en ten dre l'es port

 Dia 11. De 16:30h. a 17:45 h

Green Sport, ho me nat ge a Gian ma rio Missaglia, in me mo riam
Coor di na ció: Mo ni ca Albet i Lo ren zo Bani

Fre de ric Prie to, Ni co la Po rro, Nú ria Puig, Enric Tru ño, Jo sep Ro vi ra, Mau ro Missaglia

Edu ca ció fí si ca in te gral
Coor di na ció: Fran cis co La gar de ra

Fer nan do Díaz Peña Esport a l'Alba

Jo se ba Etxe bes te, Cla ra Urdan ga rin La cons truc ción de una edu ca ción fí si ca eu ro pea a par tir de su pro pia tra di ción mo triz

Jose Anto nio Gui ral Cor tes La mú si ca en las ar tes mar cia les

Fran cesc Se gu ra Do min guez La nor ma li tat és un in vent, la di ver si tat és una rea li tat

De ni se Pi ro lo, Del ma Apa re ci da de Sou za Diá lo go lú di co como va lo ra ción de la iden ti dad cul tu ral

Pi lar Solé Ca bré, Mercè Llur ba L'Edu ca ció Fí si ca a l'es co la. Eina d'in te gra ció i d'au to co nei xe ment

Mercè Ma teu, Va ne sa Agui le ra,

Lau ra Gil, Mar ta Ca sals, Eli sa bet Ra mos,

Sil via Gar cías, Lau ra Gar cía, San dra Fe rrer

No ves pràcti ques so cials, nous es ce na ris edu ca tius (pràctic)

Ra quel Mar tin Equi ta ció: un es port per tot hom

Pau li na Sa vall Stretch-Pi la tes (pràctic)

Espais es por tius sos te ni bles
Coor di na ció: Eric de Le se leuc i Fran cesc Fa bre gas

Ma rià Mar tí L'e qui li bri i les li mi ta cions de les pràcti ques es por ti ves en un es pai na tu ral pe riurbà: l'ei xam ple del Parc de

Coll se ro la

Pere Ala ve dra El con cep te de sos te ni bi li tat apli cat a les pis ci nes

Algre do Mi guel Agua do El cam po de orien ta ción, un es pa cio de por ti vo sos te ni ble

Jor di Ca ve ro Cri te ris per a po ten ciar la sos te ni bi li tat dels equi pa ments es por tius

Ma rià Bor das L'es port sos te ni ble?

Edu ca ció es por ti va me diam bien tal
Coor di na ció: Fe liu Fu no llet i Mar co Geri

Hig inio Arri bas La ac ti vi dad fí si ca en el me dio na tu ral: una opor tu ni dad para el de sa rro llo de pro pues tas de edu ca ción

am bien tal

Ma nuel Fe li pe Ga ro na Huel va 2004

Da vid Be rro cal L'out door a l'em pre sa i a l'es co la

Nu ria Alart, Joan Ruaix Edu ca ció es por ti va mo diam bien tal. Sen de ris me a la mun tan ya

ANNEX. Pro gra ma dels tallers
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 Dia 12. De 12:15 h. a 13:30 h.

Esport i tre ball de re cons truc ció de zo nes afec ta des per la gue rra
Coor di na ció: Ángel Arnaiz i Anto nio Mo re no

Ariad na Bas sols Pro jec te de mi llo ra de l'Edu ca ció Fí si ca a la co mu ni tat Se gun do Mon tes (El Sal va dor). Re lats d'u na 

ex pe rièn cia

Mar ta Car do na, Ale jan dra Ma teu La Edu ca ción Física en El Sal va dor: La luz de una nue va es pe ran za

Joan Ma ria Tin to re Trull El te nis a Sa ra je vo des prés de la gue rra

Els es ta dis: es pais simb òlics de tro ba da per a la comunitat
Coor di na ció: José Luís Agua do i Juan Luis Pa ra mio

Àlex Go zal bo La ne ces si tat de sen tir-se'n part

Alba Cor tes, Alex Cla vi jo Esta di niu d'e mo cions

La So li da ri tat en el Mo vi ment Olím pic
Coor di na ció: Jean-Loup Chap pe let i Ni co le Gi rard-Sa voy

Da vid Mo ner

Gio van ni Di Cola Pro mo ció es por ti va en tre les do nes a Mo çam bic

Els mit jans de co mu ni ca ció i el seu po ten cial com a trans mis sors de mis sat ges de pau a tra vés de l'es port
Coor di na ció: Mi quel de Mo ra gas i Nancy Ri ven burgh

Jose Luis Ló pez Trans mi sión de los va lo res éti cos a tra vés del de por te en los me dios de co mu ni ca ción. Fút bol y at le tis mo

dos ejem plos con tra pues tos

Chris Ken nett, Jo sep Ma ria Puig Sport, Me dia and Te rro rism: the Ma drid te rror at tacks

 Dia 12. De 16:30 h. a 17:45 h.

Els es pais pú blics ur bans com a punt de tro ba da per afa vo rir el joc i l'es port de la co mu ni tat
Coor di na ció: Albert Soler

Nora Cas tro, Bor ja Sainz, Ro ber to Mar tín La ac ti vi dad fí si ca con me no res in ter na dos: una ex pe rien cia edu ca ti va des de un con tex to ce rra do 

has ta el me dio na tu ral

Jo sep Ma ria Mora Ro da joc: L'ex pe rièn cia dels jocs sen se fron te res

Mar ta Tru ño, Da niel Du sio Espècies d'es pais

Drets hu mans en l’es port
Coor di na ció: Mar ta Carranza i Bru ce Kidd

Anto nio San chez Pato, Juan de Dios Bada Edu ca ción para la paz y la no vio len cia a tra vés del jue go y el de por te

Joan Ortí El joc i l'es port mul ti cul tu ral a l'es co la: apli ca ció a un ta ller d'a dap ta ció es co lar

Cèlia Àvi la, Jo sep Fe rrer L'es port als cen tres pe ni ten cia ris

Mi reia Ta pia dor El de por te como es cue la de plu ra lis mo, to le ran cia y res pe to mu tuo

La uni ver sa li tat olím pi ca i els seus en sen ya ments a fa vor de la pau, de la com pren sió hu ma na i del be nes tar so cial
Coor di na ció: Con ra do Durántez i Mi quel Torres

Vi cent Cá no vas La uni ver sa li dad olím pi ca y sus en se ñan zas a fa vor  de la paz

Pere Sust L'o lim pis me, un mo vi ment uni ver sal en mar xa

Ma ria Za pa ta La edu ca ción olím pi ca: pro gra mas para la paz y la com pren sión

Jor di Alco ver

Les no ves tec no lo gies i la seva con tri bu ció a la di fu sió dels va lors de l'es port
Coor di na ció: Vi cen te Javaloyes

Mª Je sús Pe rich El de por te y la edu ca ción en el si glo XXI

Ra quel Font "Va lors en joc": Una pro pos ta in te rac ti va per edu car en va lors

Fe rran Prats Va lors edu ca tius i so cials de l'es port i l'o lim pis me a tra vés de les no ves tec no lo gies

Jor di Cal vo, Su san na So ler Una mi ra da crí ti ca a l'es port a tra vés de la web: pro pos tes per a se cund ària i bat xi lle rat.

Che che Vi dal El Inter net como so lu ción para la des cen tra li za ción de la ges tión com pe ti ti va y su op ti mi za ción 

ad mi nis tra ti va: El caso del Fút bol

ANNEX. Continuació



Mis sat ge de cloen da
de Joan Anto ni Sa ma ranch
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Joan Anto ni
Sa ma ranch du rant la
roda de prem sa de
pre sen ta ció del dià leg
(Font: BPMO pho to).

El sen yor Zhen liang He, pre si dent de la Co mis sió per a la Cul tu ra i l’Edu -
ca ció Olím pi ca del CIO, lle geix el mis sat ge de cloen da de Joan Anto ni Sa -
ma ranch (Font: BPMO pho to).

El Dià leg L’Esport: Dià leg uni ver sal que in clou el Fòrum Mun dial 

so bre l’Edu ca ció, la Cul tu ra i l’Esport, arri ba a la seva fi. Du rant

tres dies s’han trac tat 43 te mes so bre l’Olim pis me, l’Esport,

l’Edu ca ció, la Cul tu ra i el be nes tar de la so cie tat. Aquests te mes

han es tat ob jec te de de bat tant en ses sions plenà ries com pa -

ral·le les. 

Ara fa 10 anys, a Pa rís es va ce le brar el Con grés Olím pic del Cen te -

na ri ano me nat con grés de la uni tat. Pre nent part en aquest Fòrum

mun dial que s’ha ce le brat a Bar ce lo na, al guns de no sal tres te nim la

im pres sió d’as sis tir a un mi ni con grés olím pic. Els de bats han es tat

rics en en sen ya ment gràcies a l’e lec ció dels te mes, dels con fe ren -

ciants i dels mo de ra dors; però tam bé gràcies a la con tri bu ció ac ti va

de tots els par ti ci pants en aquest Fòrum. En aca bar els nos tres de -

bats una con vic ció es re for ça en ca ra més que mai: l’e du ca ció és la

úni ca ri que sa que un és ser humà pot pos seir du rant tota la seva vida. 

I l’e du ca ció pre ven ti va és pri mor dial ara com ara so bre tot en matè ria

d’èti ca i de Fair play. 

En un món on els con flic tes ar mats i la violè ncia es mul ti pli quen,

l’en sen ya ment dels va lors uni ver sals re ves teix una im portància

cap dal. Pro mou re la pau, la to lerà ncia, el res pec te mutu, el dià leg i

la com pren sió hu ma na amb per se verà ncia ha d’és ser el deu re i l’o -

bli ga ció de tots i ca das cun de no sal tres.

Per con clou re vull fe li ci tar als or ga nit za dors del Fòrum Uni ver sal

de les Cul tu res Bar ce lo na 2004, al co mitè or ga nit za dor del dià -

leg L’Esport: Dià leg uni ver sal i al Co mitè Olím pic Inter na cio nal

per ha ver ga ran tit l’èxit del Fòrum so bre l’e du ca ció la cul tu ra i

l’es port.

Tam bé vull agrair al pre si dent del CIO Jac ques Rog ge, als meus

amics i col·le gues Zhen liang He i Kéba M’Ba ye, res pec ti va ment

pre si dent de la co mis sió per la Cul tu ra i l’Edu ca ció olím pi ca i pre si -

dent del  tribunal ar bi tral de l’es port. Tots els mem bres del CIO per

llur par ti ci pa ció ac ti va. La So li da ri tat Olím pi ca i tam bé el seu di rec -

tor Pere Miró. Als mem bres del co mitè de coor di na ció del Fòrum i al 

di rec tor de la coo pe ra ció in ter na cio nal i del de sen vo lu pa ment del

CIO Tho mas Sit ho le per llur col·la bo ra ció i tots els co mitès olím pics 

na cio nals, i les fe de ra cions in ter na cio nals per llur presè ncia.

El meu agraï ment tam bé va di ri git a tots els con fe ren ciants, a tots

els par ti ci pants per llur con tri bu ció a l’èxit del Fòrum. Tam bé vol -

dria fe li ci tar a l’Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya

per ha ver ga ran tit la Se cre ta ria Tècni ca i la coor di na ció ge ne ral del

Dià leg.

Per me teu-me fi nal ment ser el vos tre in tèrpret adre çant el nos tre

agraï ment a les au to ri tats de Ca ta lun ya i a l’Ajun ta ment de Bar ce lo -

na, i el Co mitè Olím pic Espa nyol per llur hos pi ta li tat i a tots  els vo -

lun ta ris per a  la seva de di ca ció.

Tinc l’ho nor i el pri vi le gi de de cla rar clau su rat el Dià leg L’Esport:

Dià leg uni ver sal del Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce lo na

2004.



L’esport a les fa ve les
§ LARS GRAEL

Se cre ta ri de Jo ven tut, Esport i Temps Lliu re
de l’Estat de São Pau lo, Bra sil

Per als qui no em co ne guin, em dic Lars

Grael i sóc del Bra sil. Sóc un an tic at le ta

olím pic. Vaig guan yar dues me da lles de

bron ze en l’es pe cia li tat de vela, clas se Tor -

na do, a Seül 1988 i a Atlan ta 1996 i tam bé 

vaig com pe tir a Los Ange les 1984, i aquí, a

Bar ce lo na 92. El 1998, quan m’en tre na va

per a Sydney, una llan xa mo to ra va xo car

con tra el meu ve ler i va pas sar-me pel da -

munt, em va ta llar la cama dre ta i gai re bé

va aca bar amb la meva vida. L’ac ci dent em

va pro duir un gran trau ma i gent de tot Bra -

sil em va en viar les se ves ora cions i bons

de sit jos. Més en da vant, l’ex pre si dent Car -

do so em va in vi tar a tre ba llar com a exe cu -

tiu en un Insti tut Esta tal de di cat al de sen vo -

lu pa ment dels es ports al Bra sil. 

Ante rior ment, jo ja era un ciu tadà preo -

cu pat per la po bre sa en què viuen els

nos tres nens i pel fu tur gens es pe ran ça -

dor que te nen al da vant. El meu germà,

Tor ben Grael, cam pió olím pic i ma ri ner

in ter na cio nal, i jo ma teix vam en ge gar un 

pro jec te a la nos tra ciu tat na tal, Ni te rói,

just a la ba dia de Gua na ba ra, al da vant

de Rio de Ja nei ro, per en sen yar tècni -

ques ma rí ti mes i de na ve ga ció als nens

po bres de les fa ve les, els gue tos que

abun den a les mun tan yes de l’Estat. El

pro jec te, ano me nat Grael, va te nir un

gran èxit i més de 2.500 nens han as sis -

tit a aques tes clas ses. 

Des prés de tras lla dar-me a Bra sí lia, la ca pi -

tal del Bra sil, he tre ba llat en el camp del

sec tor pú blic, i el 2001 vaig arri bar al lloc

més alt del sec tor en aquell mo ment, com a

Se cre ta ri Na cio nal d’Esport i Mi nis tre de

Tu ris me del Bra sil. Actual ment, al Bra sil hi

ha un Mi nis tre es pe cí fic d’Esport, el Sr.

Agne lo Quei roz. Des prés del fi nal del go vern 

de Car do so, el Go ver na dor de l’Estat de São

Pau lo, el Sr. Ge ral do Alckmim, em va in vi -

tar a ocu par el càrrec de Se cre ta ri de Jo ven -

tut, Esport i Temps Lliu re d’a quest Estat. 

La meva ex pe rièn cia com a at le ta i, pos -

te rior ment, com a ges tor pú blic, s’ha

cen trat sem pre en els re sul tats. Com a at -

le ta, el meu ob jec tiu era guan yar, si gui

de for ma in di vi dual, si gui en equip. Tan -

ma teix, com a ges tor pú blic l’ob jec tiu

s’ha am pliat cap a l’as so li ment d’un ob -

jec tiu so cial, que arri bi ve ri ta ble ment a la 

gent. Com pos si ble ment deuen sa ber, el

Bra sil és un país amb molts pro ble mes i

rep tes en el camp so cial. La prin ci pal tas -

ca de qual se vol po lí tic ha de ser afron tar

aquests rep tes.

El tema d’a ques ta ses sió és la nos tra ex -

pe rièn cia per so nal i de go vern al Bra sil: la

uti lit za ció de l’es port com a for ma de

cohe sió, coe xistència i in te gra ció so cials.

Des d’un punt de vis ta in ter na cio nal, l’es -

port és ha bi tual ment molt efi caç com a

eina di plomà ti ca i com a “ca ta lit za dor”

so cial en tre di fe rents na cions i cul tu res.

Com que les re gles de qual se vol es port

són in ter na cio nals i, en cer ta ma ne ra, el

seu pro pi llen guat ge és ve ri ta ble ment su -

pra na cio nal i està glo ba lit zat, en cai xa a la

per fec ció en ac tes de dis ten sió, com

aquell mun dial ment fa mós par tit de ping-

pong en tre nord-ame ri cans i xi ne sos. O els 

ino bli da bles Jocs de l’Amis tat, que el ma -

ri ner i mag nat de la co mu ni ca ció Ted Tur -

ner, va pro mo cio nar per tal d’u nir la Unió

So viè ti ca i els paï sos oc ci den tals des prés

dels ver gon yo sos boi cots als Jocs Olím -

pics de Mos cou 1980 i Los Ange les

1984. Vaig te nir l’ho nor de par ti ci par-hi i

d’ob te nir una me da lla, als Jocs de l’Amis -

tat. I des prés van te nir lloc als Jocs Olím -

pics de Seül, el 1988, els pri mers en els

quals no es va pro duir un boi cot re lle vant.

Tam bé hi vaig guan yar una me da lla, que

guar do ze lo sa ment, es pe cial ment pel co -

lom del re vers. 

De tota ma ne ra, com ja han dit molts an -

te rior ment, l’es port no és no més una al -

ter na ti va al cli ma de gue rra, un sub sti tut

de la llui ta a mort i de la com pe ti ció vio -

len ta. A l’an ti ga Grècia, Ho mer va dir, a

“La Ilía da”, una cosa tan en voga ac tual -

ment al ci ne ma i el tea tre, que s’e vi ta la
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Lars Grael du rant la seva par ti ci pa ció en el Dià leg 
(Fon t: BPMO pho to).

Sem pre he es tat preo cu pat per la po bre sa
en què viuen els nos tres nens i pel
fu tur gens es pe ran ça dor que te nen

al da vant
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gue rra ober ta mit jan çant la llui ta in di vi -

dual en tre els mi llors gue rrers dels exèr -

cits. Però això va ser en una èpo ca en la

qual la cons cièn cia hu ma na es tro ba va

en un es tat pri ma ri. Avui dia, po dem uti -

lit zar els es ports, fins i tot en l’àmbit in -

ter na cio nal, amb ob jec tius mi llors, no so -

la ment per po sar fre a l’ím pe tu vio lent de

les per so nes. 

Sóc de l’opinió que l’esport de com pe ti ció

se si tua a l’extrem opo sat a la gue rra. Atès 

que crec en la pau, no crec que en el ter -

cer mil·len ni hi hagi d’haver cap gue rra

en tre na cions. Sé que es trac ta d’una uto -

pia, però la meva in ten ció és par lar dels

es ports com a eina so cial que pro por cio na 

cohe sió po si ti va i in te gra ció ac ti va, no so -

la ment en el camp in ter na cio nal, sinó,

una cosa que en ca ra és més im por tant,

din tre dels paï sos, per pro mo cio nar la ciu -

ta da nia, les bo nes re la cions i la sa lut i per

evi tar la dis cri mi na ció, la po bre sa i la

violè ncia. 

Molts de vostès hau ran lle git que la prin ci -

pal cau sa de la mor ta li tat dels jo ves bra si -

lers és la violè ncia ur ba na. A ho res d’a ra,

mor més gent com a con se qüèn cia de trets

al meu país que no pas a l’Iraq o a qual se -

vol al tre lloc del món. Al Bra sil te nim mi -

lers de víc ti mes de la violè ncia cada mes,

cada any, i m’en tris teix que el món no ho

vegi com una gran tragè dia. Crec que pot -

ser hi hagi una so lu ció per a aquest enor me 

pro ble ma, tam bé des del camp de l’es port. 

El que cal fer és in ver tir en la pre ven ció i

do nar opor tu ni tats als jo ves.

L’es port té el po der de la so cia lit za ció,

d’u nir la gent. És tam bé una bona ma ne ra

d’e du car els cos sos i les ments. A Bra sí lia, 

el go vern lo cal te nia un gran pro ble ma. En 

una ciu tat satèl·lit, que així és com s’a no -

me nen els llocs po bres que en vol ten la ca -

pi tal, hi ha via ban des en con tí nues llui tes

sag nants en tre elles, que oca sio na ven

molts fe rits. El Se cre ta ri d’Esports va te nir

la fe liç idea d’or ga nit zar par tits de fut bol

noc turns. Aquest sim ple fet es va con ver tir 

en un gran pro jec te del go vern, ano me nat

Esports a Mit ja nit. I tan bon punt es va

con ver tir en una rea li tat de gran vo lum,

va pas sar a al tres ciu tats i es va es ten dre a 

al tres es ports, com ara el bàsquet o el vo -

lei bol i, per si sol, va ser ca paç de fer bai -

xar les xi fres d’ac tes vio lents a la mei tat en 

al guns llocs con crets. En al tres llocs es

van pren dre ini cia ti ves si mi lars i els bons

re sul tats con ti nuen ani mant a de sen vo lu -

par po lí ti ques d’a ques ta mena. 

Aquest és un bon exem ple per il·lus trar el

po ten cial de l’esport per so lu cio nar un

pro ble ma pun tual, però si no ens cen trem

en les ge ne ra cions fu tu res, no ob tin drem

una so lu ció per ma nent. Aquest va ser pre -

ci sa ment el nos tre ob jec tiu quan Tor ben i

jo ma teix vam en ge gar el Pro jec te Grael

a Ni te rói i quan, més en da vant, ja com a

Se cre ta ri Na cio nal, vaig crear el Pro jec te

Na ve gar. Aquest úl tim s’inspirava en el

pri mer, però amb al gu nes mi llo res. Hi

vam afe gir pi ra güis me i rem, a més a més

de do nar prio ri tat a l’educació am bien tal i

al co nei xe ment de les nor mes de trànsit

ma rí tim, amb vis ta al tre ball fu tur dels jo -

ves. Ara com ara, comp tem amb 39 ba ses 

a 37 ciu tats di fe rents, i hi pre nen part

més de 15.000 nens i ado les cents. El

pro jec te tam bé ha as so lit una di men sió

in ter na cio nal amb el pro gra ma de col·la -

bo ra ció del Con sell d’Esports d’Amèrica

del Sud, i l’Equador i l’Uruguai van mun -

tar les se ves pròpies ba ses. A l’Estat de

São Pau lo el Pro jec te Na ve gar por ta el

nom de Na ve ga São Pau lo i comp tem ara

ma teix amb qua tre ba ses per aten dre els

es tu diants. 

Un dels grans èxits ob tin guts va ser can viar 

la llei, per in clou re-hi els es ports com una

for ma ofi cial de pro mo ció so cial. Sem bla

una cosa òbvia, però an te rior ment no te nia 

aques ta con si de ra ció le gal. Amb això vam

po der de sen vo lu par dos pro gra mes: 

Un d’anomenat Espor te So li dá rio (Esport

So li da ri), que comp ta va amb pro fes sio -

nals de l’educació fí si ca en co mu ni tats

po bres, per en sen yar es ports als jo ves i a

les per so nes grans. Aquest pro gra ma va

ser creat no menys que per l’anterior Mi -

nis tre d’Esports, con si de rat com l’atleta

del se gle, Pelé. El 2001 Esport So li da ri va 

arri bar a més de 500 ciu tats i a prop de

800.000 ciu ta dans bra si lers. 

L’altre pro gra ma és Espor te na Esco la

(Esport a l’Escola), que va de sen vo lu par

la ma tei xa tas ca a les es co les pú bli ques.

El pro gra ma va po der in tro duir l’educació

fí si ca com a as sig na tu ra im por tant en el

sis te ma edu ca tiu ofi cial bra si ler. Va reor -

ga nit zar els Jocs Na cio nals de la Jo ven tut

i els Jocs Esco lars Na cio nals, va do tar

d’equipament es por tiu i va au to rit zar els

go verns a in ver tir di ners en les in fraes truc -

tu res es por ti ves de les es co les. L’actual

mi nis tre va man te nir tots dos pro gra mes,

que es co nei xen amb el nom de Se gun do

Tem po (Se gon Temps). 

Des que vam acon se guir que la co mu ni tat

es por ti va bra si le ra ad qui rís cons cièn cia

so cial, s’han creat molts més pro gra mes i

pro jec tes. No més es men ta ré els més im -

por tants, en re la ció amb el tema de la llui -

ta con tra la dis cri mi na ció so cial, ètni ca i

re li gio sa mit jan çant l’esport. 

Un dels més im por tants van ser els Jocs

dels Po bles Indí ge nes del Bra sil, in tro -

duïts tam bé per Pelé el 1997, els quals

van ser ca pa ços d’acollir i pro mo cio nar els 

an tics jocs tra di cio nals del Bra sil, al ho ra

que van aple gar prop de 300.000 per so -

nes per tan yents a la co mu ni tat ín dia, es -

te sos pel Bra sil, que ocu pen, ofi cial ment,

l’11% del te rri to ri na cio nal. Aquests Jocs

dels Po bles Indí ge nes ja van per la seva

se te na edi ció i ser vei xen real ment per pre -

ser var i pro mo cio nar la cul tu ra es por ti va.

L’èxit va ser tan gran que el set ma na ri ale -

many Der Spie gel els va de di car di ver ses

pàgi nes en una de les se ves edi cions. 
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El pro gra ma Espor te na Esco la va po der in tro -
duir l’e du ca ció fí si ca com a as sig na tu ra im por -
tant en el sis te ma edu ca tiu ofi cial bra si ler (Fon t:

http://www.es por te.gov.br/)

Els Jocs dels Po bles Indí ge nes van ser ca pa ços 
d’a co llir i pro mo cio nar els an tics jocs tra di cio -
nals del Bra sil, al ho ra que van aple gar prop de
300.000 per so nes per tan yents a la co mu ni tat ín -
dia (Font: http://www.es por te.gov.br/jo gos_in -

di ge nas/).



Una al tra ini cia ti va in te res sant va por tar

els qui lom bo les, des cen dents d’esclaus

afri cans, a la pràcti ca del joc, per po der

con ser var-lo i pro mo cio nar-lo, de for ma

es pe cial la Ca poei ra, un es port ori gi na ri

de l’Àfrica que a ho res d’ara és prac ti cat

per tots els bra si lers, fins i tot pels rics. Al

camp, els jocs “ru rals” van fo men tar el

Ro deo a l’estil eu ro peu i nord-americà,

amb gran èxit i im pac te econò mic, tot

acon se guint la in te gra ció de la gent que

viu a pagès en el món dels es ports, sen se

arri bar a can viar la seva for ma de vida. 

Tam bé s’han con ser vat i fo men tat d’altres 

es ports amb arrels cul tu rals bra si le res,

com ara el Bi ri bol, una mena de vo lei bol

per pa re lles, que es juga en una pe ti ta pis -

ci na, el Fut-Volley, ba rre ja de vòlei plat ja

i fut bol i la Pe te ca, sem blant al Bad min -

ton, però sen se ra que tes. 

Un al tre gran pro jec te va ser Pin tan do a

Li ber da de (Pin tant la Lli ber tat), que

tam bé ha arri bat a l’Uru guai i Mo çam -

bic, gràcies a la coo pe ra ció in ter na cio -

nal. En aquest cas, el pro jec te se cen tra

en la po bla ció re clu sa. Tre ba llen en la

fa bri ca ció de pi lo tes de fut bol, vo lei bol,

bàsquet, hand bol i fut bol sala, a més a

més de pi lo tes de ping-pong, uni for mes i 

xar xes per a di fe rents es ports. Cada tres

dies de tre ball comp ta bi lit zen com un

dia de re duc ció de pena. El pro gra ma té

tant d’èxit que l’IBSA (Asso cia ció Inter -

na cio nal d’Esports per a Cecs) l’ha es co -

llit com a sub mi nis tra dor ofi cial de les

pi lo tes que uti lit zen. Als Jocs Pa ra lím -

pics d’Ate nes es van fer ser vir pi lo tes fa -

bri ca des a les pre sons bra si le res. 

Pel que fa a les in fraes truc tu res es por ti ves 

i de temps lliu re, és una rea li tat cons ta ta -

da que cada un dels po lies por tius, gim na -

sos o una sim ple pis ta d’u sos múl ti ples,

pot re duir de for ma im pac tant la violè ncia

i es con ver teix en lloc de cohe sió so cial,

es pe cial ment a les pe ti tes ciu tats es te ses

per tot el país. 

Fi nal ment, pel que fa a aquest tema, els po -

dria ex pli car que l’es port és el prin ci pal fac -

tor per eli mi nar la dis cri mi na ció ra cial i so -

cial al Bra sil. So bre tot, per què la ma jo ria

dels ídols es por tius del país són des cen -

dents d’a fri cans, com Adhe mar Fe rrei ra da

Sil va, dues ve ga des me da lla d’or olím pi ca

en tri ple salt, i les es tre lles de fut bol com

Pelé, Ro ma rio i Ro nal do, que pro ce dei xen

de co mu ni tats po bres. Arri bar a és ser una

es tre lla del fut bol és el som ni de la ma jo ria,

no so la ment per què és l’es port na cio nal,

sinó tam bé per què és una ac ti vi tat que per -

met l’as cens so cial. A pri me ra vis ta, sem bla 

que és una cosa po si ti va no més per a la per -

so na in di vi dual, però, d’al tra ban da, és una

for ma efi caç de pre sen tar exem ples po si tius 

i de por tar les per so nes a ad mi rar els qui

arri ben al cim de la so cie tat par tint des de la 

base de la pirà mi de so cial. 

De ma ne ra més con cre ta, po dem dir, pel

que fa al pa per de l’es por tis ta en la so cie -

tat, que són autè ntics pro mo tors de l’es -

port i que gai re bé to tes les es tre lles te nen

en l’ac tua li tat el seu pro pi pro gra ma de ti -

pus so cial. Cam pions de la Copa del Món

de fut bol com Ger son, Dun ga, Jor gin ho,

Be be to, Raí, Leo nar do o Cafú te nen

camps de tre ball on fan ser vir el fut bol i

d’al tres es ports com una for ma d’in tro duir 

els nens po bres en la so cie tat. 

L’Insti tut Ayrton Sen na, di ri git per la ger -

ma na del pi lot de Fór mu la 1, Vi via ne Sen -

na, ha es de vin gut un com plet pro gra ma

d’a ju da so cial, no so la ment mit jan çant

l’es port, sinó amb ins tal·la cions per a

apre nen tat ge i sa lut, i tam bé pro gra mes

cul tu rals. El me da lla d’or i pla ta olím pic

en vo lei bol Amaury i el me da lla d’or i pla ta 

Joa quim Cruz comp ten tam bé amb pro -

gra mes en els seus es ports res pec tius. 

Els es por tis tes més co ne guts es con ver tei -

xen en ídols i he rois na cio nals i el seu

exem ple ofe reix opor tu ni tats i can via, de

fet, la men ta li tat de tots i ca das cun dels

ciu ta dans bra si lers. 

Avui dia, tots els ciu ta dans, i es pe cial -

ment els es por tis tes, s’han ado nat que el

go vern tot sol no pot pro mou re els pro gra -

mes so cials que ne ces si ta el nos tre país,

de ma ne ra que tot hom hi col·la bo ra i, de

ma ne ra con jun ta, s’estan acon se guint re -

sul tats ex cel·lents. 

És clar que cal in te grar la po lí ti ca d’esport

en tre els que fers dels po ders pú blics en

matè ria so cial. Ha d’anar de la mà de la

po lí ti ca de sa lut i edu ca ció. El tema s’està

trac tant al Con grés del país, per què vaig

pro po sar l’aprovació d’una Llei Fe de ral de

Res pon sa bi li tat So cial de l’Esport, que ga -

ran tei xi que tots els al cal des, go ver na dors

i el ma teix go vern cen tral de di quin pel cap 

baix un 1 % de la seva ca pa ci tat d’inversió 

a l’esport, des d’un punt de vis ta so cial. És 

de ma nar mas sa, un 1%? 

Des de l’any 2000 es tem or ga nit zant una

Co mis sió Na cio nal d’Espor tis tes. Pas sats

tres anys, va avan çant i els es por tis tes es -

tan par ti ci pant en la pre sa de de ci sions re -

la ti ves a l’es port al Bra sil. Po dem in ter -

can viar les nos tres ex pe rièn cies!!! 

Estic se gur que l’esport i els es por tis tes

po dem sig ni fi car-nos en la de fen sa de la

pau al món. 

Amb tot el meu res pec te vers els di plomà -

tics, la di plomà cia in ter na cio nal tre ba lla

en la ne go cia ció i en l’intent de so lu cio nar

pro ble mes d’economia, po lí ti ca i cul tu ra

en tre les na cions. 

Quan la di plomà cia fun cio na co rrec ta -

ment, un país to le ra la di ferè ncia res pec te

d’un al tre. Quan no fun cio na, ve la gue rra i 

amb la gue rra, les tragè dies hu ma nes,

l’odi, les víc ti mes ci vils i la desgràcia. A

llarg ter mi ni, cap gue rra no té un ven ce -

dor. La hist òria ho de mos tra! Sem pre hi

perd la hu ma ni tat!! 

La prin ci pal di ferè ncia dels es ports ra di ca

aquí. No n’hi ha prou a to le rar el con tra ri.

No sal tres el res pec tem!!! 

Com a con clu sió po dem afir mar que, mal -

grat el crei xe ment con ti nuat de l’esport

com a ne go ci i en tre te ni ment, la seva fa -

ce ta so cial i el seu pa per so ciolò gic és més 

im por tant per als paï sos po bres i en vies

de de sen vo lu pa ment. 

Heus ací, com a úl tim exem ple, el re cent

en via ment de sol dats bra si lers a Hai tí, com 

a for ça de pau de les Na cions Uni des. El

ge ne ral que els co man da no so la ment és

ju ga dor de vo lei bol i pro fes sio nal de l’e du -

ca ció fí si ca, sinó que les ma tei xes tro pes

trans por ten una gran quan ti tat de pi lo tes i

ma te rial es por tiu per fo men tar els jocs

amb la po bla ció. Com a part de l’a cord fi -

nal amb el go vern i els re bels, l’e quip de

fut bol del Bra sil ju garà pro ba ble ment un

par tit gra tis per a la po bla ció d’Hai tí. Com

va as sen ya lar el seu pre si dent: “So la ment

Ro nal do pot unir la nos tra gent”. De ve ga -

des l’es port obra mi ra cles. 

Emprant el vo ca bu la ri ma ri ner els de sit jo

“Que tin guin bon vent!” 
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Esport, gène re i et ni ci tat.
El cas de les dones immi gran ts

§ GER TRUD PFIS TER
Ca tedr àti ca de So cio lo gia de l’Esport, Insti tu te of Exer ci se and Sport Scien ces.
Uni ver si tat de Co pen ha guen, Di na mar ca 

Re sum
Aquest ar ti cle se cen tra en el pa per de les

ac ti vi tats es por ti ves en la vida dels im mi -

grants d’origen isl àmic. Es posa es pe cial

èmfa si en les opor tu ni tats i pro ble mes a

què s’enfronten les do nes im mi grants als

paï sos oc ci den tals, i tam bé en les ac ti vi tats 

fí si ques que de sen vo lu pen. Pre nent Ale -

man ya com a exem ple, s’analitza i in ter -

pre ta el grau d’implicació dels im mi grants

en l’esport, en re la ció amb les se ves creen -

ces re li gio ses i les se ves con di cions de

vida. A la se go na part de l’article s’hi pre -

sen ten i es co men ten, en el con text dels en -

fo ca ments teò rics, les raons per les quals

els im mi grants prac ti quen o no es port. Les

in ter de pendències del gène re, l’esport i el

grup ètnic s’interpreten des del punt de vis -

ta dels es tu dis cul tu rals. A més a més,

s’utilitzen les teo ries cons truc ti vis tes i els

en fo ca ments de Nor bert Elias i Pie rre Bour -

dieu per ex pli car les orien ta cions, ac ti tuds i 

pa trons de con duc ta dels im mi grants. Hem 

tin gut en comp te que la si tua ció dels im mi -

grants és ex tre ma da ment va ria da i que uti -

lit zen es tratè gies molt di fe rents per tal de

“fun cio nar” din tre del co rrent do mi nant

de la so cie tat. Això úl tim es com pro va en

di ver sos ca sos es tu diats so bre noies i la

seva ac ti tud en vers l’esport. L’article aca ba 

amb un co men ta ri so bre les pos si bi li tats i

es tratè gies per què aug men ti el com pro mís

amb l’esport per part de les noies i les do -

nes d’origen im mi grant. 

Intro duc ció 

Hi ha mol tes àrees on hem de llui tar con tra 

les dis cri mi na cions de ti pus so cial, re li giós

o ètnic. La meva apor ta ció se cen tra en la

dis cri mi na ció de les mi no ries ètni ques. Els

co men ta ris re fe rits a les im mi grants

d’origen turc mu sulmà a Ale man ya han de

ser pre sos a tí tol d’exemple. 

A Ale man ya, es dis sen yen esl ògans del ti -

pus “Ali juga amb no sal tres” o pro jec tes

com el bàsquet de ca rrer per a nens im mi -

grants, amb la fi na li tat d’a ni mar-los a

prac ti car l’es port i tam bé per què s’a pun -

tin a al gun club.1 L’Estat i les or ga nit za -

cions es por ti ves te nen in terès a atreu re els 

im mi grants per di fe rents raons, al gu nes

d’e gois tes i d’al tres al truis tes: d’u na ban -

da, tot hom hau ria de te nir l’o por tu ni tat de

gau dir dels efec tes, po ten cial ment po si -

tius, de l’ac ti vi tat fí si ca (sa lut, re la cions

so cials, di ver sió). D’al tra ban da, l’es port

hau ria de ser uti lit zat com a mitjà de so -

cia lit za ció i in te gra ció. Tan ma teix, gai re bé 

mai no es plan te ja si real ment l’a dap ta ció

i la in te gra ció és el camí co rrec te per als

im mi grants i pràcti ca ment mai no es pren

en con si de ra ció que aques tes cam pan yes

se cen tren qua si úni ca ment en els ba rons. 

En aquest ar ti cle es plan te gen les qües -

tions se güents: 

n Qui nes són les con di cions de vida de les

noies i do nes im mi grants? 

n Quin pa per juga l’es port en les se ves vi -

des?

n Quan tes do nes im mi grants prac ti quen

l’es port? 

n Qui nes raons les em pen yen a prac ti car o

no prac ti car l’es port? 

n De qui na for ma es po dria es ti mu lar que

aques tes noies i do nes co men ces sin a

prac ti car l’es port, i com es po drien

adap tar les ac ti vi tats fí si ques a les se -

ves con di cions de vida, cul tu ra i iden ti -

tat ètni ca? 
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Abstract

This con tri bu tion fo cu ses on the role of

spor ting ac ti vi ties in the li ves of im mi grants

with an Isla mic back ground. A spe cial

emp ha sis is laid on the chan ces and

pro blems which fe ma le im mi grants face in

Wes tern coun tries in their every day life as

well as in their physi cal ac ti vi ties. Using

Ger many as exam ple, the sport en ga ge ment

of im mi grants is analy sed and in ter pre ted in

con nec tion with their re li gious be lie ves and

their con di tions of life. In the se cond part of

this con tri bu tion, rea sons for sport

en ga ge ment or sport abs ti nen ce of

im mi grants are pre sen ted and dis cus sed in

the con text of theo re ti cal ap proa ches. The

in ter de pen den cies of gen der, sport and

eth ni city are in ter pre ted from the pers pec ti ve 

of cul tu ral stu dies. In ad di tion, cons truc ti vist

theo ries as well as the ap proa ches of Nor bert 

Elias and Pie rre Bour dieu are used to ex plain 

orien ta tions, at ti tu des and beha viour

pat terns of im mi grants. It has been ta ken into 

con si de ra tion, that the si tua tion of

im mi grants va ries to a great ex tent and that

they use nu me rous and va rious stra te gies in

or der to “func tion” in the mains tream

so ciety. This is illus tra ted by se ve ral case

stu dies of girls and their sport en ga ge ment.

This ar ti cle ends with a dis cus sion of

pos si bi li ties and stra te gies to in crea se the

sport en ga ge ment of girls and wo men with an 

im mi grant back ground.

Key words

Immi grants, Islam, Ethni city, Gen der, Sport

Enga ge ment, Cul tu ral Stu dies 

Immi grants, Islam, Etni ci tat, Gène re,
Estu dis Cul tu rals, Par ti ci pa ció es por ti va 

n Pa ra ules cla u

1 És di fí cil de tro bar ter mes i de fi ni cions en cer tats per als di fe rents grups de per so nes que no són ori gi na ris d’Ale man -

ya. A Ale man ya, les ini cia ti ves per in te grar els es tran gers en clubs es por tius van co men çar en la dèca da dels 70.

D’a les ho res ençà, mol tes ac cions i pro jec tes s’han en ca mi nat a l’im puls de les ac ti vi tats es por ti ves, es pe cial ment

per a nens i jo ves (ve geu Ber li ner Sport ju gend). 

Ger trud Pfis ter du ran t la seva in ter ven ció
(Font: BPMO pho to).



La si tua ció de les
im mi grants a Ale man ya:
al gu nes da des
En la dèca da dels 90, a Ale man ya hi ha via 

6,9 mi lions d’es tran gers, prop del 9 % del

to tal de la po bla ció. Entre ells hi ha via

3 mi lions de noies i do nes, xi fra que su po -

sa el 7 % de la po bla ció fe me ni na.2 Prop

del 28 % de tots els es tran gers re si dents a

Ale man ya són d’o ri gen turc.3 La pri me ra

ge ne ra ció d’ho mes i do nes turcs van ve nir, 

ma jo rità ria ment, com a tre ba lla dors des

de zo nes ru rals de Tur quia, com a con se -

qüèn cia del “mi ra cle econò mic” ale many

de la post gue rra, en els anys 60. Enca ra

que la cam pan ya per con trac tar tre ba lla -

dors va aca bar el 1973, la co mu ni tat tur -

ca va con ti nuar crei xent, en tre di ver ses

raons, per què d’al tres mem bres de la fa -

mí lia van se guir els pri mers im mi grants

fins a Ale man ya (“Ausländer beauf trag te”,

Co mis sio nat per a l’Estran ger, 1991). A

les àrees in dus trials, den sa ment po bla -

des, i a les grans ciu tats com ara Ber lín, el 

per cen tat ge de po bla ció tur ca és molt més 

alt que la dada genè ri ca apor ta da abans.

En aques tes úl ti mes lo ca lit za cions, el per -

cen tat ge de nens turcs en una aula pot

arri bar al 80 %. 

No hi ha es tu dis fia bles ni es ta dís ti ques

so bre la si tua ció de les noies i les do nes

tur ques a Ale man ya. Tro bem pro ble mes

a l’ho ra de re co llir in for ma ció so bre les vi -

des de les noies i les do nes de mi no ries

ètni ques, en tre d’al tres raons, a cau sa de

la seva “fluc tuant” bio gra fia: mol tes jo ves 

es ca sen a Tur quia, però tor nen a Ale -

man ya i, si ad qui rei xen la na cio na li tat

ale man ya, es ca pen a mol tes es ta dís ti -

ques. De tota ma ne ra, po dem uti lit zar les 

in for ma cions se güents so bre les con di -

cions de vida de les noies tur ques o de les 

se ves fa mí lies, con di cions que de ter mi -

nen les se ves vi des:4 la ma jo ria dels

mem bres de la co mu ni tat tur ca són mu -

sul mans,5 però no sa bem amb exac ti tud

quants mu sul mans prac ti quen la seva re -

li gió a Ale man ya, i les xi fres os cil·len en -

tre un 11% i prop d’un 50 % (Spu ler-Ste -

ge mann 1998, pàg. 46). N’hi ha pocs

que s’ad he rei xin a tendències fo na men -

ta lis tes, en ca ra que sem bla que aug men -

ta l’a trac ció dels jo ves cap a aques tes

(Spu ler-Ste ge mann 1998, p. 94). 

La si tua ció dels im mi grants, es pe cial ment

els jo ves de se go na i ter ce ra ge ne ra ció,

depèn, en gran part, de la seva edu ca ció. En 

1995, el 25 % dels alum nes ale manys,

però so la ment el 9 % d’a lum nes perta -

nyents a mi no ries ètni ques, van ob te nir el

cer ti fi cat que, al fi nal de l’en sen ya ment se -

cun da ri, dóna ac cés a la uni ver si tat (Abi -

tur). Prop del 50 % dels jo ves no-ale manys

co men cen a tre ba llar sen se cap ti tu la ció ofi -

cial (Ber li ner Sport ju gend 1998, p. 20).

Enca ra que els pa res turcs trac ten d’en co -

rat jar els seus fills, aquests es tro ben

sub-re pre sen tats en l’e du ca ció su pe rior

(Lee nen/Grosch/ Kreidt 1990). 

Per tant, molts jo ves im mi grants par tei xen

d’un ni vell la bo ral molt baix i l’ín dex de de -

so cu pa ció és molt més alt que no pas el

dels ale manys. Abun den els im mi grants a

les fei nes amb els sa la ris més bai xos i amb

un ni vell de se gu re tat me nor. 

La fa mí lia juga un pa per fo na men tal en la

vida dels im mi grants turcs. Mol tes fa mí -

lies tur ques viuen a les àrees ur ba nes més

den sa ment po bla des, amb un alt per cen -

tat ge d’es tran gers. So vint viuen molt a

prop les unes de les al tres i cons ti tuei xen

co mu ni tats ètni ques; això en for teix el seu

sen tit de la so li da ri tat i de tro bar-se a

casa, d’u na ban da, però, d’al tra ban da,

por ta a la for ma ció d’un gue to, amb tots

els pro ble mes que això com por ta. És més, 

les fa mí lies tur ques viuen so vint for ça jus -

tes i en ha bi tat ges de bai xa qua li tat. Els

im mi grants turcs pre fe rei xen so vint els pi -

sos ba rats per es tal viar di ners amb vis ta a

la tor na da a Tur quia. Tam bé hi ha pro pie -

ta ris que no vo len llo gar pi sos a fa mí lies

es tran ge res. Que les ma res tur ques sur tin

de casa a tre ba llar depèn de di ver sos fac -

tors. Per fer-ho, es tro ben amb més pro -

ble mes que no pas els ba rons. Han de su -

pe rar mol tes res tric cions: ne ces si ten, per

exem ple, per mís de tre ball; so vint no te -

nen qua li fi ca ció for mal per a col·lo ca cions 

més ben pa ga des; i s’en fron ten tam bé a

les nor mes i va lors de la fa mí lia. La mei tat

de les do nes tur ques amb nens tre ba llen

fora de la llar. La ma jo ria d’e lles ho fan en

tre balls mar gi nals amb alt risc de de so cu -

pa ció, sa la ris bai xos, mol ta fei na i, amb

fre qüèn cia, fan torns. En un es tu di so bre

les ma res ale man yes i tur ques, Nauck

(1993) va des co brir que tots dos grups te -

nien una con si de ra ble càrre ga de tre ball,

tant din tre de casa com a fora, però que

aques ta càrre ga era molt més gran per a

les do nes tur ques. 

A més a més de viu re en con di cions po -

bres i amb va ria des di fi cul tats, les noies

tur ques s’en fron ten a una fal ta de se gu re -

tat so bre la seva per manè ncia a Ale man -

ya, so bre el seu pro pi fu tur (el ma tri mo ni

com a ob jec tiu, però tam bé com un pe -

rill!) i, en ca ra més im por tant, grans di -

ferè ncies –so vint con tra dic cions– en tre

les nor mes i va lors de la pròpia cul tu ra i

els del lloc on viuen. 

Nauck (1993) sub rat lla, en aquest con -

text, la “tri ple dis cri mi na ció” de les do nes

per tan yents a grups mi no ri ta ris: dis cri mi -

na ció en el tre ball, dis cri mi na ció com a

mem bres d’u na mi no ria i dis cri mi na ció

com a do nes. 

De tota ma ne ra, cal te nir en comp te que

les con di cions de vida, els pro ble mes, igual 

com els re cur sos de les noies i les do nes

tur ques, po den ser molt di fe rents. La re pe -

ti ció cons tant de l’es te reo tip so bre les

noies tur ques no abas ta tots els com ple -

xos, va riats i di fe ren ciats mons en què

viuen els im mi grants. Què te nen en comú

una rec to ra d’u na uni ver si tat ale man ya,

tur ca, i una dona de fer fei nes tur ca?6 
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2 Sta tis tis ches Bun de samt: Ausländis che Bevö lke rung in Deutschland (Insti tut d’Esta dís ti ca: Po bla ció es tran ge ra a Ale man ya). Stutt gart 1995. 
3 No puc co men tar aquí fil per ran da les lleis d’im mi gra ció. La ma jo ria dels im mi grants d’o ri gen turc no es na cio na lit zen ale manys, en tre d’al tres raons, per què això im pli ca ria per -

dre la na cio na li tat tur ca. Els jo ves im mi grants d’en tre 18 i 23 anys, que por ten 8 anys vi vint a Ale man ya i han as sis tit a clas se a Ale man ya du rant 6 anys, po den es co llir en tre te -

nir pas sa port ale many o turc (Ber li ner Sport ju gend 1998, 18). La im pos si bi li tat de te nir do ble na cio na li tat és una ba rre ra im por tan tís si ma per a la in te gra ció dels im mi grants.

Ve geu res pec te d’a quest tema la po lí ti ca del Go vern Fe de ral, Mi nis te ri de l’Inte rior, 1993. Per a la si tua ció dels im mi grants i els con flic tes ètnics i cul tu rals, ve geu les con tri bu -

cions de Klein/Kothy 1997. 
4 Ve geu, en tre d’al tres, Ries ner 1991; Spu ler-Ste ge mann 1998.
5 El ter me Ale vi sig ni fi ca ‘a fi cio nats d’Alí’, el gen dre de Maho ma. Entre els Ale vis les do nes te nen més drets que en al tres re li gions isl àmi ques. En molts as pec tes, fins i tot te nen els 

ma tei xos deu res i els ma tei xos drets que els ho mes; Spu ler-Ste ge mann 1998, 53.
6 Cal dis tin gir, es pe cial ment, en tre im mi grants que van arri bar des de grans ciu tats i els que ho van fer des del camp. Nauck (1993) in for ma d’un es tu di so bre au to con cep tes i es -

te reo tips so bre la dona tur ca i l’a le man ya. Va po der de mos trar que els au to con cep tes de les do nes tur ques i ale man yes són for ça sem blants, però que les imat ges es to reo ti pa des

de tots dos grups es di fe ren cien molt dels au to con cep tes. 



És molt di fí cil fer una ava lua ció glo bal, i di -

fe ren cia da al ho ra, de la si tua ció dels im mi -

grants; aques ta és sem pre una qües tió de

pers pec ti va. Men tre que els mit jans de co -

mu ni ca ció de mas ses sub rat llen les di fi cul -

tats i les dis cri mi na cions que pa tei xen els

im mi grants a Ale man ya, un re cent es tu di

em pí ric so bre la jo ven tut tur ca a Ber lín re -

ve la que en tre molts jo ves està crei xent la

tendència a in te grar-se en la so cie tat ale -

man ya. El 90 % de les per so nes en tre vis ta -

des van ex pres sar la sen sa ció de sen tir-se a 

gust o re la ti va ment a gust a Ber lín (Ta gess -

pie gel, 13 de de sem bre de 1997). 

Les ac ti vi tats es por ti ves
de les noies i les do nes
im mi grants 

Ben entès, a Ale man ya les noies perta -

nyents a mi no ries ètni ques han de prac ti -

car l’es port a l’es co la. Fins a quin punt els

agra da, què sen ten i quins efec tes té l’es -

port, són co ses que no sabem. 

Cal as sen ya lar que els im mi grants prac ti -

quen menys es port que no pas la po bla ció

ale man ya.7 Un es tu di re pre sen ta tiu de les

ac ti vi tats es por ti ves dels turcs a Ale man ya

va mos trar que el 33 % dels ho mes i el

19 % de les do nes en tre vis tats (més grans

de 14 anys) prac ti quen l’es port al menys

di ver ses ve ga des al mes (DSJ 1995, p. 7).

Te nint en comp te l’am pli sig ni fi cat de la

pa rau la ‘es port’ i la bai xa fre qüèn cia (un

cop al mes), re sul ta im pos si ble, de tota

ma ne ra, arri bar a con clu sions de fi ni ti ves

amb aquest es tu di. 

A Ale man ya, l’es port es prac ti ca prin ci pal -

ment a tra vés dels clubs. Prop del 28 % de

la po bla ció per tany a al gun club.8 No més

un pe tit per cen tat ge dels so cis dels clubs

es por tius són im mi grants. El 1994, a Ber -

lín, so la ment el 3 % dels so cis de clubs

eren turcs. D’a quests, més del 90 % eren

nois i ho mes. Les noies i les do nes es tran -

ge res par ti ci pen en ac ti vi tats es por ti ves i fí -

si ques en al gun club es por tiu en un per -

cen tat ge molt in fe rior al dels ba rons turcs i

les noies i do nes ale man yes. Les do nes tur -

ques su po sen úni ca ment el 0,7 % de les

do nes per tan yents a clubs, però cons ti tuei -

xen el 4% de la població femenina de

Berlín (Görsoy 1997, p. 31). 

En al gu nes grans ciu tats, i es pe cial ment a

Ber lín, els im mi grants han creat els seus

pro pis clubs es por tius. Aquests ofe rei xen

es ports –prin ci pal ment fut bol, però tam bé

arts mar cials i es ports de for ça– adre çats

gai re bé ex clu si va ment a nois i homes

(Schwarz 1997. 

Pers pec ti ves teò ri ques
in ter pre ta ti ves 

No es pot ana lit zar el pa per de l’es port en

les vi des dels im mi grants fent ser vir una

úni ca teo ria, sinó que el tema exi geix in -

clou re di ver sos con cep tes teò rics re la tius

a la im mi gra ció, la so cia lit za ció i el gè -

nere. 

La meva con tri bu ció es basa en les idees

dels es tu dis cul tu rals que s’han de sen vo lu -

pat des de la dèca da dels 50 a Angla te rra.

S’en tén la cul tu ra com a la for ma de vida

en con junt (va lors, nor mes, for mes de

 conducta...). Els con cep tes bàsics són: in -

te rac ció simb òli ca, dis cur sos i con tex tua lit -

za ció. La cul tu ra és un pro cés, un equi li bri, 

una ima gi na ció i una con tra dic ció dinà mi -

ca cons truï da mit jan çant ne go cia cions

(Brom ley, Göttlich i Win ter 1999). I això és 

cert es pe cial ment en les cul tu res im mi -

grants. 

Pro po so de com bi nar l’a pro xi ma ció con -

cep tual dels es tu dis cul tu rals amb les teo -

ries cons truc ti vis tes, que sub rat llen les

 interrelacions en tre in di vi dus i so cie tats,

ac cions i in te rac cions i les cons truc cions

de gène re, et ni ci tats, iden ti tats i imat ges

(Lor ber 1994; Con nell 2002). 

Wald hoff (1995) va pro po sar d’u ti lit zar la

teo ria del pro cés de la ci vi lit za ció de Nor -

bert Elias i la no ció de fi gu ra ció per ex pli car 

les in ter de pendències en tre iden ti tats i

men ta li tats, d’u na ban da, i en tre es truc tu -

res po lí ti ques i so cials, de l’al tra.9

Wald hoff es va cen trar, en tre d’al tres co -

ses, en les ac ti tuds cap al con trol de la

violè ncia i del po der, en la im portància de

la fa mí lia, en ac ti tuds cap a l’ho nor i en

l’au to dis ci pli na. La prin ci pal tesi de Wald -

hoff és que l’Estat turc no té el mo no po li

del po der i que l’Estat del be nes tar i el sis -

te ma de se gu re tat so cial turcs es tan poc

de sen vo lu pats. Això con dueix a un ni vell

alt de re la cions fa mi liars i de xar xes so -

cials, que po den ser més im por tants per a

l’in di vi du que la fi de li tat a l’Estat. La fi gu -

ra ció de la so cie tat ha dei xat tam bé la seva

em prem ta en les es truc tu res fí si ques i tam -

bé en l’ac ti tud cap al cos i l’e xer ci ci fí sic. A

Tur quia la dis ci pli na està con tro la da so -

cial ment i no es basa en una in te rio rit za ció

de la pres sió. El cos és l’ànco ra dels rols

de fi nits so cial ment i el seu exer ci ci no per -

se gueix guanys “abs trac tes” ni la dis tin ció

so cial en el con text de pro ces sos d’in di vi -

dua lit za ció. 

Per tant, la re pre sen ta ció de cos sos es por tis -

tes, jo ves i im ma cu lats, l’es port com a sím -

bol de l’au to con trol i d’al tres tendències as -

so cia des a la so cie tat mo der na no ju guen un

pa per im por tant en la so cie tat tur ca. Molts

va lors i pa trons de con duc ta as so ciats a l’es -

port, com ara l’as ce tis me i la in te rio rit za ció

de la dis ci pli na no te nen una im portància es -
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 7 A Jüt ting/Lich te nauer, 1995, hi ha pu bli ca da una bi blio gra fia so bre ‘im mi grants i es port’. 

 8 Hi ha di ferè ncies en tre grups d’e dat i en tre la po bla ció mas cu li na i la fe me ni na. El 64 % de nois i el 47 % de noies, en tre 7 i 14 anys, per tan yen a un club es por tiu, ve geu DSB

(Ed.): Bes tand ser he bung, 1997. Frank furt, 1997. Aques tes xi fres no més mos tren tendències, per què hi ha ca sos de so cis do bles i de so cis pas sius. El nom bre de per so nes que 

prac ti quen es port en clubs es por tius de for ma ac ti va és més baix. 

 9 Per te nir més in for ma ció so bre la teo ria del pro cés de la ci vi lit za ció i la seva apli ca ció a l’es port ve geu: N. Elias i E. Dun ning (1992): De por te y Ocio en el pro ce so de la ci vi li za -

ción, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. 

En Ale man ya, no més un baix per cen tat ge dels
so cis dels clubs es por tius són im mi grants (Fon t:

Fon s do cu men tal del CIO)



pe cial en la cul tu ra tra di cio nal tur ca i, en ge -

ne ral, en les so cie tats isl àmi ques (ve geu, per 

exem ple, Mih ci yaz gan 1996).10 

Aques ta aproxima ció es pot lli gar a les ob -

ser va cions de Schif fauer (1989) so bre les

es truc tu res fa mi liars i s’as so cia, així, a la

cons truc ció de l’e dat i el gène re. Com hem

dit an te rior ment, l’or ga nit za ció es tric ta ment

jerà rqui ca de la fa mí lia exer ceix un pa per

cen tral en les so cie tats isl àmi ques. L’e dat i el 

sexe de ter mi nen la po si ció so cial de cada

per so na. El pres ti gi i la po si ció d’u na fa mí lia

depèn de l’“ho nor”, i l’ho nor sig ni fi ca la ca -

pa ci tat del cap de fa mí lia o dels mem bres

ba rons per llui tar o ven jar-se d’a gres sions i

abu sos. Un al tre as pec te cen tral de l’“ho nor” 

de la fa mí lia és la se xua li tat de les do nes, és

a dir, la fi de li tat de les es po ses als seus ma -

rits i la vir gi ni tat de les fi lles.11 Cal evi tar

qual se vol ac ti vi tat i qual se vol con duc ta que

pu gui po sar en pe rill el bon nom dels mem -

bres fe me nins de la fa mí lia o, en cas con tra -

ri, serà cas ti gat se ve ra ment. La se xua li tat fe -

me ni na no es con tro la per una in te rio rit za ció

de les nor mes i pres sions, sinó mit jan çant la

se gre ga ció dels se xes, que es pro dueix en

tots els as pec tes de la vida, in cloent-hi les

ac ti vi tats fí si ques. 

És clar que hem de pre gun tar-nos si les es -

truc tu res i nor mes es men ta des abans, ju -

guen en ca ra un pa per im por tant a la Tur -

quia mo der na i si són en ca ra im por tants

per als im mi grants turcs a paï sos oc ci den -

tals. Men tre que les apro xi ma cions de

Schif fauer i Wald hoff po den ser útils per

des criu re la si tua ció de l’es port fe me ní a la

cul tu ra tur ca, es pot uti lit zar el con cep te de 

Bour dieu com a marc de la si tua ció dels

im mi grants turcs a Ale man ya.12 Se gons

Bour dieu, la po si ció so cial d’un in di vi du en 

l’es fe ra so cial és de ter mi na da per la com bi -

na ció del ca pi tal cul tu ral, econò mic i so -

cial. En el camp so cial, els di fe rents grups

so cials uti lit zen for mes de dis tin gir-se

per di fe ren ciar-se dels grups in fe riors i per

adap tar-se als grups su pe riors. Es pot con -

si de rar els im mi grants com a grups so cials

amb mo dels con crets de ca pi tal i amb un

gust es pe cial. Se gons Bour dieu, l’ha bi tus

és la in ter co mu ni ca ció en tre in di vi du i so -

cie tat. L’ha bi tus es de sen vo lu pa en el marc 

de la so cia lit za ció i de les con di cions de

vida; sig ni fi ca la to ta li tat d’ac ti tuds, pen sa -

ments, per cep cions i ac cions i pro dueix

pràcti ques cul tu rals. Per tant, l’ha bi tus i el

gust, que s’hi associa, són propis de tota

classe o grup social. 

El cos juga un pa per cen tral en aquest con -

cep te. El cos és part del ca pi tal cul tu ral.

D’al tra ban da, l’ha bi tus del cos de ter mi na

les ac ti tuds de la gent cap al seu cos i la

ma ne ra de trac tar-lo (Bour dieu, 1982). Els 

ideals i les pràcti ques es do nen tant en la

vida dià ria com en la vida es por ti va et ni co -

cul tu ral. Aques tes pràcti ques, al ho ra,

creen gène re, pre sen ten gè ne re da vant del

mi rall i pro duei xen di ferè ncies de gène re.13

Les mi no ries po den fer ser vir el cos i la cul -

tu ra del mo vi ment per acon se guir la iden ti -

fi ca ció amb el grup ètnic i tam bé per ge ne -

rar di fe ren cia ció so cial. Els clubs es por tius

turcs ofe rei xen els seus ser veis als ba rons.

En el con text de les as pi ra cions d’un as -

cens so cial, els im mi grants turcs po den

uti lit zar tam bé els ideals i les pràcti ques

cor po rals com a for ma d’a dap tar-se a les

tendèn cies prin ci pals de la so cie tat o com

a ca pi tal cul tu ral per acon se guir aquest

 ascens. 

Els dis cur sos so bre im mi grants se cen -

tren en la re la ció en tre els im mi grants i la

res ta de la po bla ció. Hi ha pro ces sos de

se gre ga ció i for mes d’in te gra ció que van

de l’a cul tu ra ció a l’as si mi la ció, pas sant

per l’a dap ta ció. Cal te nir en comp te que

la in te gra ció va sem pre uni da a la ne go -

cia ció i a la cons truc ció d’i den ti tats i

imat ges. 

En co men tar el pa per del cos i de les ac ti vi -

tats fí si ques en el de sen vo lu pa ment de la

iden ti tat cul tu ral, se guim Hall (1996) i

Mørk (1998), els quals as su mei xen que els 

im mi grants de sen vo lu pen nous ti pus d’i -

den ti fi ca cions cul tu rals. Mørk de fi neix

aques tes iden ti tats no ves com a iden ti tats

amb guió (com pos tes de di ver ses parts) i

les cul tu res no ves com a cul tu res hí bri des,

amb un equi li bri en tre di ver ses iden ti tats i

una ba rre ja de di fe rents tra di cions cul tu -

rals (ve geu tam bé Ti re li 199). 

Se gons Bau mann (1999) les iden ti tats cul -

tu rals i les et ni ci tats són cons truc cions, cosa

que sig ni fi ca que són pro duc tes d’ac cions i

in te rac cions i apro pia cions de nor mes cul tu -

rals, va lors i pràcti ques. D’u na ban da, les

imat ges ètni ques es re pre sen ten i, d’al tra

ban da, s’ads criuen. Els in di vi dus es pre sen -

ten ells ma tei xos com a turcs o com a turcs

da ne sos, “fan” et ni ci tat, però tam bé que den

mar cats o es tig ma tit zats com a es tran gers.

Cal pre gun tar-se quin ti pus de pa per po dria

ju gar l’es port en els pro ces sos d’in te gra ció,

mar gi na ció o es tig ma tit za ció. 

Si con si de rem l’et ni ci tat i el gène re com

una cons truc ció, hem d’a na lit zar-la com a

font i ànco ra per a les iden ti tats ètni ques i

de gène re i in ves ti gar-ne la in fluèn cia en la

ne go cia ció de les nor mes, va lors, igual

com en les con duc tes es te reo ti pa des as so -

cia des al gène re. 

Ba rre res con cre tes
per a l’ac ti vi tat es por ti va 

Enca ra que no hi hagi ba rre res for mals per

prac ti car l’es port o ser soci d’un club es -

por tiu, no re sul ta fàcil als per tan yents a

mi no ries ètni ques co men çar a prac ti car es -

port. Per di ver ses raons, les noies tur ques

te nen di fi cul tats per in te grar-se en grups
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10 No puc des criu re aquí la va rie tat dins l’Islam i les di fe rents orien ta cions que hi ha; ve geu, en tre d’al tres, Spu ler-Ste ge mann 1998.
11 Ve geu, en tre d’al tres, De la ney, 1991.
12 Bour dieu, 1982; Bröskamp, 1994, va fer ser vir aquest con cep te per a l’es til de vida i el com pro mís amb l’es port dels im mi grants turcs.  
13 Per al gène re com a cons truc ció so cial a ni vell ins ti tu cio nal i in di vi dual i per a “crear gène re”, ve geu Lor ber, 1994.

Molts va lors i pa trons de com por ta ment as so ciats a 
l’es port, com l’as ce tis me i la in te rio rit za ció de la
dis ci pli na no te nen es pe cial im portància en la cul -
tu ra tra di cio nal tur ca i, en ge ne ral, en les so cie tats
isl àmi ques (Font: Fons do cu men tal del CIO).



d’a le manys. Ten dei xen a tei xir una xar xa

d’a mics turcs dels quals ob te nen su port so -

cial (Pfänder/Tur han 1990). I la mi no ria

tur ca afa vo reix uns ideals de be lle sa con -

crets, que po den ser una com bi na ció o

 barreja dels ideals i pràcti ques turcs tra di -

cio nals i els co rrents ale manys ge ne rals.

L’a dap ta ció als ideals ale manys so bre el

cos i la cul tu ra del mo vi ment pot sig ni fi car

no so la ment un can vi dels pa trons de con -

duc ta, sinó tam bé una rup tu ra de nor mes i

va lors cul tu rals pro fun da ment arre lats. Un

es til de vida es por tiu o un cos mus cu lós no

en cai xa amb els ideals turcs tradicionals

de la feminitat i potser tampoc no encaixin

amb el gust de la població germanoturca. 

De tota ma ne ra, a més a més hi ha d’al -

tres ba rre res que di fi cul ten que les do nes

tur ques co men cin a prac ti car ac ti vi tats

es por ti ves. Per re gla ge ne ral, se su po sa

que mol tes fa mí lies tur ques es tan orien -

ta des, en més o menys grau, cap als pa -

pers tra di cio nals de gène re, que es tro -

ben arre lats en les creen ces re li gio sas.14

Un es tu di pi lot rea lit zat a Di na mar ca va

mos trar que tam bé la ta fa ne ria, la por a

per dre la re pu ta ció, i la pres sió de la co -

mu ni tat mu sul ma na re fre nen la par ti ci -

pa ció de les noies i les do nes en ac ti vi tats 

es por ti ves. 

Les nor mes, va lors, es truc tu res i pràcti -

ques re li gio ses te nen in fluèn cia en la vida

dià ria, en el lleu re i en la par ti ci pa ció en

l’es port de noies i do nes, àdhuc si els pa -

trons de pen sa ment i con duc ta han can viat 

en en trar en con tac te amb un país oc ci den -

tal. En re la ció amb la pràcti ca es por ti va,

cal te nir en comp te la gran im portància de

la fa mí lia, la di vi sió del tre ball en fun ció del 

sexe, la su pe rio ri tat so cial i cul tu ral de l’ho -

me, el con cep te de l’ho nor i la re gu la ció de

la se xua li tat o, de ma ne ra més pre ci sa, la

im portància de la vir gi ni tat per a les do nes

i l’es tric ta prohi bi ció del sexe fora del ma -

tri mo ni. La vir gi ni tat és ab so lu ta ment ne -

cess ària per a les noies tur ques, fins i tot en 

les fa mí lies que no se guei xen ha bi tual ment 

de for ma es tric ta les lleis isl àmi ques. Mol -

tes de les nor mes i re gles pre te nen de ga -

ran tir que les noies no per din la vir gi ni tat:

la prin ci pal es tratè gia con sis teix a man te -

nir les noies (i les do nes) a casa i evi tar el

con tac te amb nois i ho mes. So vint el pare i

els ger mans ba rons con tro len les do nes de

la fa mí lia, per tal de de fen sar-ne l’ho nor,

que és po sat en pe rill si les do nes no es

comporten d’acord amb les normes morals

de la seva cultura.15

La in te gri tat mo ral sig ni fi ca, en tre d’al tres

co ses, se guir les nor mes isl àmi ques so bre

la ves ti men ta, que ha de co brir tot el cos,

in cloent-hi els ca bells. De tota ma ne ra, hi

ha im por tants di ferè ncies en tre les fa mí lies 

tur ques que viuen a Alemanya o a Turquia. 

So vint les noies im mi grants es tro ben da -

vant el di le ma que “els seus pa res els en -

sen yen la cul tu ra del país d’o ri gen ... i, al -

ho ra, fora de casa, so bre tot a l’es co la,

apre nen la cul tu ra ale man ya amb la seva

lli ber tat i igual tat. L’ob ses sió per la vir gi ni -

tat por ta li mi ta cions im por tants de la lli ber -

tat i el de sen vo lu pa ment per so nals”.16 

Aques tes nor mes, va lors, ac ti tuds i pa trons 

de con duc ta in fluei xen, o pot ser fins i tot

arri ben a de ter mi nar, la cul tu ra so bre el

pro pi cos de mol tes noies i do nes tur ques.

La llei de co brir el cos és un pro ble ma en

molts es ports i l’e xigè ncia de se pa ra ció de

se xes im pos si bi li ta que les noies i les do -

nes re li gio ses en tre nin o prac ti quin esport

al costat de nois o homes. 

El fet de par ti ci par en ac ti vi tats es por ti ves

pot ser cau sa de con flic tes din tre de les fa -

mí lies tur ques, en ge ne rar-se si tua cions en

les quals les noies i les do nes que den fora

del con trol de la fa mí lia. Un pro ble ma pos -

te rior, ja es men tat an te rior ment, és que les 

noies i les do nes tur ques te nen una gran

càrre ga de tre ball a la llar, que els dei xa

poc temps i poca ener gia per a les ac ti vi -

tats es por ti ves. 

En co men tar les raons per les quals les

noies i les do nes tur ques no prac ti quen es -

port, hem de te nir en comp te tam bé la seva 

si tua ció so cial. I no hau ríem d’o bli dar que,

de fet, en ca ra són po ques les noies i do nes

ale man yes de clas se so cial bai xa que rea -

lit zen ac ti vi tats fí si ques.17 

Les noies i les do nes tur ques han de viu re a

ca vall de dues cul tu res di fe rents, han de

viu re amb els pro ble mes i les con tra dic cions 

ge ne rats per aquest fet i hi han de bus car

es tratè gies i so lu cions. Un es tu di pi lot amb

en tre vis tes a alum nes turcs va mos trar que

les noies te nen di vers for mes de fer front al

di le ma. En aquest es tu di, de sen vo lu pat per

Klein dienst-Ca chay (1996), es po dien iden -

ti fi car tres ti pus de noia: noies amb iden ti tat 

tur ca, noies bi cul tu rals i “dis si dents”. 

El pri mer grup, se gons Klein dienst-Ca -

chay, el for men noies edu ca des se gons les

lleis isl àmi ques i que són re li gio ses. Es co -

brei xen el cap amb un mo ca dor en pú blic,

per exem ple. Com que ac cep ten les nor -

mes de la seva re li gió, ex pres sen sa tis fac -

ció amb la seva si tua ció i no te nen con flic -

tes amb els seus pa res. Infor men tam bé

que no els in te res sa l’es port i que no els

agrada l’educació física a l’escola. 

El se gon grup de noies viu tam bé en fa mí -

lies re li gio ses, però amb més lli ber tat. Se

sen ten pri vi le gia des res pec te de les com -

pan yes que sí que com plei xen les lleis re li -

gio ses, però al ho ra se sen ten li mi ta des en

com pa ra ció amb les noies ale man yes. A

aques tes noies els agra da ria prac ti car més

es port, els agra da ria ba llar i prac ti car jocs.

Però els re sul ta di fí cil i això és l’origen de

molts conflictes. 

Un ter cer grup de noies ha aban do nat els

va lors de la seva fa mí lia. Algu nes fins i tot

se n’han anat de casa i in ten ten de viu re

com qual se vol noia ale man ya. Dis po sem

d’al gu nes bio gra fies que mos tren que di fí -

cil els re sul ta, a aques tes noies, dei xar la

seva llar. L’es port i la xar xa so cial que l’en -

vol ta pot aju dar aques tes noies a cons truir

les seves pròpies vides. 

Aquests úl tims anys, al cos tat de tendències 

cap a la se cu la rit za ció, es pot ob ser var que

un nom bre cada ve ga da més gran de noies i

do nes han co men çat a des co brir la re li gió

per si ma tei xes i a in ter pre tar l’Islam se gons

les se ves pròpies ne ces si tats. Hi ha al gu nes
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14 Ve geu, en tre d’al tres, Brai nin, 1996, so bre les con di cions de vida de les noies i nois im mi grants. Pro por cio na gran quan ti tat d’in for ma ció, útil fins i tot per als lec tors que no es -

tan d’a cord amb el pa ra dig ma psi colò gic-ana lí tic. 
15 Els es tu dis mos tren que a les ments dels nois i ho mes turcs en ca ra hi res ten, si més no ras tres, d’a ques tes idees; per exem ple, in sis tei xen afe rris sa da ment en la ne ces si tat que

la dona si gui ver ge, abans de ca sar-s’hi. 
16 Ci tat a Brün del/Hu rrel mann, 1994, p. 5. 
17 Se gons Klein dienst-Ca chay (1996; 1997), so la ment el 23% de les noies de les Hauptschu len (es co les on va l’a lum nat que ha ob tin gut un ren di ment me nor a l’es co la primà ria) 

per tan yien a un club es por tiu, da vant del 50 % a les Reals chu len (es co les de for ma ció pro fes sio nal. Te nen un ni vell més alt que les an te riors i in fe rior als Gymna siums que

equi va len als IES d’Espan ya). 



noies, cria des a Ale man ya i amb un ni vell

edu ca tiu bo, que por ten el cap co bert sen se

con si de rar-ho un sím bol d’o pres sió (Nökel,

1997). Inten ten de com pa gi nar l’Islam amb 

el pen sa ment mo dern i les nor mes re li gio ses 

amb la vida mo der na. Des prés de mol tes

con ver ses amb do nes “neo mu sul ma nes”

Nökel (1997) va arri bar a la con clu sió que

la is la mit za ció és un pro cés de llui ta de

clas ses trans me sa simb òli ca ment, en el

sen tit de Bour dieu, però es trac ta tam bé

d’un ins tru ment de po lí ti ca d’i den ti tat per -

so nal. Aques tes do nes opi nen que les ac ti vi -

tats es por ti ves són ac cep ta bles sem pre que

no vio lin les se ves nor mes re li gio ses. 

Estu di de ca sos 

M’a gra da ria pre sen tar exem ples de di fe -

rents bio gra fies es por ti ves de noies tur ques 

a Ale man ya, per tal de mos trar les opor tu -

ni tats i els rep tes, les di fi cul tats i tam bé els 

efec tes po si tius de les activitats físiques. 

“A casa hi ha nor mes es tric tes” 

Saz yie té 15 anys i fa 9è curs, a l’ins ti tut.

El seu pare tre ba lla a la in dús tria, la seva

mare és mes tres sa de casa i té 8 ger mans i

ger ma nes. Està pro me sa i aviat es ca sarà

amb un home que en ca ra no co neix gai re.

Als es tu dis té unes no tes per sota de la mit -

ja na, fora de l’ins ti tut no té cap re la ció.

Ocu pa el seu temps lliu re a casa o vi si tant

els seus ger mans ja ca sats. El seu pare no

la dei xa apun tar-se a cap club o grup d’es -

bar jo. Saz yie és so lità ria, està aï lla da i

 sovint tris ta. Tan ma teix, ella ac cep ta la si -

tua ció per què no veu cap al tra for ma de so -

lu cio nar els seus pro ble mes. L’es port no

juga cap pa per, ni pot fer-ho, a la seva vida 

(Bründel/Hurrelmann 1994). 

“Sóc una dona tur ca

i prac ti co boxa, què pas sa?” 

Fi kri ye Se len ha es co llit un es port molt poc

co rrent per a una dona. Amb 13 anys va co -

men çar a prac ti car judo i tam bé va prac ti car 

gimnàsti ca (apa rells), ka ra te (és cin tu ró ne -

gre) i kick bo xing, abans de des co brir la

boxa. La fas ci na la llui ta i el sen ti ment que

se gueix a una vict òria. Entre na cinc ve ga des 

per set ma na, amb ho mes que la pre nen se -

rio sa ment, ate sa la seva dis ci pli na i ca pa ci -

tat. Els seus pa res no li po sen cap ob jec ció

a les ac ti vi tats es por ti ves. Fikr yie és re li gio -

sa i in sis teix a ves tir de for ma adient, cosa

que per a ella vol dir por tar una sa ma rre ta

en comp tes d’un top re duït. Estu dia Eco no -

mia i l’any pas sat va co men çar a tre ba llar.

Està molt se gu ra d’e lla ma tei xa i pen sa que

és di fí cil en ca se llar-la: “Sóc tur ca, prac ti co

boxa, tinc bon as pec te i sóc prou in tel·li -

gent” (Ta gess pie gel 13-2- 1997). 

Re for ça ment gràcies

a l’es port 

Ayse va arri bar a Ale man ya quan te nia

8 anys. El camí fins a la uni ver si tat va ser

llarg i di fí cil. Quan te nia en tre 12 i 17 anys

va ha ver de llui tar per tot “el que per a al -

tres jo ves –con cre ta ment les noies alema -

nyes– es ta va ja acon se guit”. Una ma ne ra

de de fu gir el con trol del seu pare va ser

prac ti cant es port. Sota la su per vi sió del

seu germà, va po der anar en un po lies por -

tiu, on va apren dre taek won do. L’èxit en

l’es port –va ser cinc ve ga des cam pio na

d’Ale man ya– i el su port de la gent del seu

vol tant va pos si bi li tar que de sen vo lu pés

pers pec ti ves no ves. Quan te nia 18 anys va

te nir una for ta dis cus sió amb el seu pare,

que li va prohi bir de prac ti car es port i de

que dar amb els seus amics ale manys. Per

això se’n va anar de casa, d’a ma gat,

per por del seu pare. Es va ocul tar a les ca -

ses dels seus amics i va pas sar un temps

abans que po gués aga far les reg nes de la

seva vida una al tra ve ga da. “No tens per

què se guir les tra di cions, si no ho vols” diu. 

“Tingues el coratge de fer la teva vida, com

tu vulguis” (Ka ya de len, 1996). 

Les noies tur ques i el fut bol 

A Ber lín hi ha un equip de fut bol for mat per 

noies tur ques. L’e quip per tany a “Agris -

port”, un club de fut bol turc, que té molt

d’èxit amb els seus equips mas cu lins i que

ofe reix tam bé a les noies tur ques l’o por tu -

ni tat de ju gar a aquest es port. L’e quip

 femení tam bé té èxit i sem bla que les ju ga -

do res són ac cep ta des per la co mu ni tat tur -

ca, si més no fins a un cert punt. La con tra -

dic ció en tre ser dona i ser ju ga do ra de fut -

bol creix al ho ra que les ju ga dors es van

fent més grans. A les en tre vis tes amb les

ju ga do res va que dar clar que en ca sar-se

les prio ri tats eren unes al tres, “cui nar i les

tas ques de la llar”.18 En aques tes en tre vis -

tes, les ju ga do res van par lar dels con flic tes

que al gu nes te nien amb les se ves fa mí lies.

N’hi ha via que feien ser vir un nom fals per -

què els pa res no s’as sa ben tes sin de les se -

ves ac ti vi tats. Molts pa res pen sa ven que el

va lor de la dona dis mi nu ïa pel fet de pren -

dre part en una ac ti vi tat ‘tan poc fe me ni -

na’: “Qui es ca sarà amb tu, si et de di ques a 

ju gar a fut bol i tot hom t’ha vist les ca -

mes?”, es quei xa va una de les ma res. Però

tam bé hi ha via pa res (ho mes) que es ta ven

or gu llo sos de les se ves fi lles. I, so bre tot, les 

ju ga do res se sen tien or gu llo ses d’e lles ma -

tei xes; no no més ha vien con que rit un es pai 

“masculí” i un àmbit “masculí”, sinó que

també havien demostrat que podien jugar

igual de bé o millor que els equips de noies

alemanyes. 

L’es port per a noies
i do nes im mi grants:
Objec tius 

Quin ob jec tiu per se guei xen les ac ti vi tats

es por ti ves per a do nes im mi grants? Per

què hau ríem d’en co rat jar les noies i do nes

im mi grants a pren dre part en ac ti vi tats

físiques? 

De les ac ti vi tats fí si ques se’n po den de ri var 

els efec tes po si tius se güents:

n Bona sa lut i be nes tar. 

n Accep ta ció so cial en la cul tu ra més ge -

ne ra lit za da. 

n Xar xes so cials i su port so cial. 

n Imat ge pròpia po si ti va, se gu re tat en una

ma tei xa i en for ti ment (cf., per exem ple,

Pfis ter 1996). 

Cal te nir en comp te, és clar, que hi ha

una gran quan ti tat de fac tors i con di cions 

que de ter mi nen qui na mena d’e fec tes té

la pràcti ca es por ti va. L’es port comp ta

amb un po ten cial gran i va riat, però els

re sul tats po si tius, en allò que és fí sic,

psi colò gic i so cial, no arri ben de for ma

au tomà ti ca. 
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Pers pec ti ves 
Qui nes pos si bi li tats te nim, fet i fet, per

do nar su port a la par ti ci pa ció de les noies 

i les do nes im mi grants en les ac ti vi tats fí -

si ques? Cal sub rat llar una al tra ve ga da

que les do nes im mi grants, com les al tres

do nes de la nos tra so cie tat, pro ce dei xen

de sub strats so cials molt di fe rents i te nen 

ne ces si tats molt di ver ses. Com a prin ci pi

cal dria plan te jar adre çar l’es port, les se -

ves con di cions i ob jec tius, cap a les ne -

ces si tats de cada un d’a quests grups de

do nes. Cal te nir en comp te les ex pe rièn -

cies de so cia lit za ció, les cir cumstàncies

vi tals i l’ex pec ta ti ves. Els con cep tes i pro -

gra mes hau rien de per se guir els prin ci pis

d’i gual tat de drets, igual tat d’es ta tus i

igual tat d’o por tu ni tats, així com l’ac cep -

ta ció i la to lerà ncia. 

Cal ani mar les noies i les do nes tur ques

que pro ce dei xen d’am bients tra di cio nals a

par ti ci par en ac ti vi tats es por ti ves si:

n En aques tes ac ti vi tats no més hi pre nen

part do nes. 

n Els mo ni tors són do nes. 

n Nois i ho mes no te nen ac cés a les ins -

tal·la cions quan elles les es tan fent

 servir. 

n S’ac cep tin pe ces de roba que co brei xin

el cos.

n Es dis po si d’ins tal·la cions se pa ra des per

can viar-se i dut xar-se.

n Les ins tal·la cions es por ti ves si guin de

fàcil ac cés des de les llars d’a ques tes

noies i do nes. 

n Les ac ti vi tats es de sen vo lu pin a la tar da,

però no al ves pre. 

n Les noies i les do nes hi pu guin por tar els

ger mans pe tits o els fills. 

n Els ob jec tius i con tin guts de les ac ti vi tats 

s’o rien tin vers la sa lut. 

A més a més, com que una ma jo ria de pa -

res ja ac cep ta que les en tre na do res/mo ni -

to res si guin ale man yes, tam bé po dria ser

útil que els pro gra mes fos sin pro gres si va -

ment di ri gits per dones turques. 

A Ale man ya dis po sem d’u na xar xa de

clubs es por tius den sa i de fàcil ac cés. De

tota ma ne ra, com ja hem dit, aquests no

re sul ten atrac tius per a les noies i do nes

tur ques, per di ver ses raons. Una de les

prin ci pals és que són mix tos, per a ho mes

i do nes. Tan ma teix, això no eli mi na la

pos si bi li tat que s’hi ofe rei xin cur sos per a

do nes, adap tats als de sigs de les noies i

les do nes tur ques, en ho ra ris en què no hi

ha ho mes. A més a més, les es co les po -

drien ofe rir, fora de l’ho ra ri lec tiu, ac ti vi -

tats fí si ques, igual com els cen tres per a la 

jo ven tut ac ti vi tats es por ti ves di ver ses,

dis sen ya des se gons les ne ces si tats i de -

sigs de les par ti ci pants. Una al tra pos si bi -

li tat són els gim na sos per a do nes. En un

es tu di pi lot, les par ti ci pants tur ques van

sub rat llar la im portància d’en tre nar sen se

presè ncia mas cu li na. Van dir que les se -

ves fa mí lies no po sa rien ob jec cions cap a

aques tes ac ti vi tats i que fins i tot les re col -

za rien (Görsoy, 1997). Aquests es tu dis,

de tota ma ne ra, no dei xen de plan te jar

pro ble mes: d’u na ban da, l’alt preu de les

ta ri fes per fer-se’n sòcia, d’al tra ban da,

les ac ti vi tats ofer tes són poc va ria des, gai -

re bé sem pre re la cio na des amb la be lle sa i

el con trol del pes. 

És im por tant de de sen vo lu par es tratè gies

per mi ni mit zar els con flic tes que te nen les

noies i les do nes, en tre les se ves ac ti vi tats

es por ti ves i les ex pec ta ti ves de les se ves

fa mí lies i, igual ment, tren car les ba rre res

que di fi cul ten l’ac cés de les noies als

clubs es por tius. En aquest sen tit, se ria útil 

en co rat jar les ger ma nes i ami gues per què

co men ces sin jun tes les ac ti vi tats fí si ques.

En par lar amb es tu diants tur ques es veu,

en la lí nia que mar quen tam bé els es tu dis

pi lot es men tats abans, que aju da molt

que els ger mans (nois) do nin su port a les

ac ti vi tats es por ti ves de les se ves ger ma -

nes. En re la ció amb les ac ti vi tats i exer ci -

cis que els són oferts, cal te nir en comp te

l’e dat de les par ti ci pants. Men tre que es

dei xa que les noies pren guin part en una

gam ma prou àmplia d’es ports, les do nes

jo ves te nen més li mi ta cions a l’ho ra d’es -

co llir. En aquest punt, pot re sul tar d’u ti li -

tat que les ac ti vi tats s’o rien tin a la re cer -

ca de la sa lut i el be nes tar, si més no en

un co men ça ment. Amb això es dóna un

sen tit a l’ac ti vi tat fí si ca. A més a més, es

po dria uti lit zar la cul tu ra del mo vi ment,

tra di cio nal tur ca, com ara les dan ses, per 

ani mar i mo ti var les noies tur ques a ser

més ac ti ves fí si ca ment. De tota ma ne ra,

cal dria fa mi lia rit zar-les amb un se guit

d’ac ti vi tats fí si ques, per tal de do nar-los

l’o por tu ni tat d’es co llir la que els en cai xi

mi llor. 

Apa reix la qües tió de si és mi llor or ga nit zar

cur sets so la ment per a la po bla ció tur ca o

si les noies i les do nes tur ques hau rien d’in -

te grar-se en al tres grups ètnics. D’u na ban -

da, és im por tant no aï llar les im mi grants

tur ques; d’u na al tra ban da, té sen tit ani -

mar que es man tin guin els grups ètnics,

per tal d’en for tir la iden ti tat cul tu ral i d’o fe -

rir “un re cer se gur”. Per tant, cal dria oferir

tots dos tipus d’oportunitats. 

Un al tre tema és el que fa re ferè ncia als

mo ni tors o en tre na dors. La dis tin ció de se -

xes im pli ca que si gui im por tant comp tar

amb do nes, so bre tot si són tur ques, com a

ins truc to res; així, po drien re pre sen tar tam -

bé un mo del per a les noies. Elles co nei xen

més bé que nin gú el po ten cial i les di fi cul -

tats i po den guiar mi llor aques tes do nes, i

fins i tot so lu cio nar els problemes que es

puguin plantejar 

Po der de les noies i de les do nes en l’es port 

i a tra vés de l’es port.

Enca ra hi ha molt a fer per ofe rir es port a

les noies i per mo ti var-les per què en prac ti -

quin. Però, si més no, ja hi ha al gu nes ini -

cia ti ves que tre ba llen, no úni ca ment amb

noies i do nes per tan yents a mi no ries, però

sí es pe cial ment per a elles, per tal d’a con -

se guir-ne l’en for ti ment. Esmen ta ré no més

un pro jec te danès ano me nat She-Zone

(Zona-Ella), en el qual les noies im mi -

grants i les da ne ses po den prac ti car di fe -

rents es ports, en tre d’al tres es ports amb
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com pa ti ble l’es port amb la seva re li gió (Font:

BPMO pho to).



pi lo ta,19 i el pro jec te Start (Co men ça ment) 

de la Fe de ra ció d’Esports d’Essen, a Ale -

man ya, que té com a ob jec tiu for mar noies

tur ques com a mo ni to res d’es ports.20 Se ría 

molt im por tant reu nir les “mi llors pràcti -

ques” realitzades en aquest camp i com -

partir experiències. 

Un cas es pe cial és el de l’es port d’alt ni -

vell per a do nes im mi grants i per a do nes

is làmiques, en ge ne ral. Amb la par ti ci pa -

ció d’es por tis tes mu sul mans en l’es port

de com pe ti ció es reu nei xen al guns dels te -

mes i be ne fi cis co men tats abans. Però

això pot ser un al tre tema de co men ta ri i

de dis cus sió. 
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Cul tu res, art i e spor t

§ RAMON BALIUS JULI

L’Esport i l’Art són essència i re sul tat de dis -

tints de sen vo lu pa ments cul tu rals. A tra vés

d’a ques tes dues for mes d’ex pres sió, l’ho me 

es tro ba amb ell ma teix, trans met la seva

ac ti vi tat i pot veu re’s re co ne gut pel món

que l’en vol ta. L’Art, ele ment fo na men tal de

la Cul tu ra, és una de les ma ne res d’a pro xi -

mar aques ta a l’Esport. No hi ha dub te que

aquest pro vo ca imat ges i sen sa cions que te -

nen la ca pa ci tat d’ins pi rar obra plàsti ca, li -

terà ria i, fins i tot mu si cal, als ar tis tes. Per a 

no sal tres, la si tua ció ideal de crea ció d’art

de temà ti ca es por ti va, se ria aque lla en la

qual la ins pi ra ció es pro dueix pun tual ment

en aquell mo ment es por tiu, sen se que exis -

tei xin mo ti va cions alie nes. Mal grat això,

són fre qüents els encàrrecs de di cats a de -

ter mi nats es de ve ni ments es por tius o d’o -

bres des ti na des a llocs o si tua cions prees ta -

bler tes. És obvi que, en tots aquests ca sos,

la ins pi ra ció es tarà ine vi ta ble ment me dia -

tit za da per l’en torn so cio po lí tic i econò mic

que en vol ta l’o bra. Altres ve ga des, l’am -

bient creat per la pro pe ra ce le bra ció d’un

es de ve ni ment es por tiu –uns Jocs Olím pics,

per exem ple– o la con vo catò ria d’un cer ta -

men d’art de temà ti ca es por ti va, mo ti ven

que sor gei xi, de for ma menys es pont ània, la 

ins pi ra ció de l’ar tis ta. No obs tant això, no

po dem ne gar que aquest ti pus de cir -

cumstàncies han es tat les res pon sa bles

d’u na im por tant pro duc ció ar tís ti ca de tema 

es por tiu i de la con sa gra ció de nom bro sos

ar tis tes. Cal re cor dar que el Baró de Cou -

ber tin, en res tau rar els Jocs de l’Anti gui tat,

pro pug na va que s’hi aco llis sin con cur sos

d’ar qui tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra, mú si ca i

li te ra tu ra, els quals for ma rien part del con -

cep te Olim pía da al cos tat de les com pe ti -

cions atl èti ques.

De di ca rem unes pin ze lla des a al guns es de -

ve ni ments es tel·lars d’a ques ta con jun ció

que s’es ta bleix en tre l’Art i l’Esport, re fe -

rint-nos úni ca ment a les arts plàsti ques. 

Un mo ment fo na men tal en aques ta re la ció

en tre l’Art i l’Esport, el cons ti tuei xen els

Jocs Olím pics de l’Anti ga Grècia, que s’i ni -

cia ren fa més de 3000 anys i que te nien un 

sig ni fi cat que ana va més enllà del sim ple

cul te al cos. Els més ce le bres ar tis tes im -

mor ta lit za ren els Jocs d’Olím pia a les

àmfo res i els cra ters i en les in nom bra bles

est àtues dels guan ya dors en bron ze, mar -

bre i te rra co ta, al gu nes de les quals han

arri bat fins avui a tra vés de còpies de l’èpo -

ca ro ma na. 

A les àmfo res del se gle VII aC apa rei xen fi gu -

res ne gres amb imat ges d’at le tes pre pa -

rant-se per al llan ça ment del disc o de la ja -

ve li na, per al salt de llar ga da, la cur sa o la

llui ta. A fi nal del se gle VI aC s’i ni cia la tècni -

ca de fi gu res ro ges, que con sis teix a dei xar

les fi gu res del co lor ta ron ja de l’ar gi la i pin tar 

el fons de ne gre bri llant, la qual cosa per met

d’ob te nir com po si cions més com ple xes, de

temà ti ques si mi lars a les abans es men ta des. 

Molts pin tors de fi gu res ne gres i de fi gu res

ro ges han dei xat els seus noms es crits en els

va sos; des ta quen els ano me nats pin tor de

Brygos, pin tor de Cleó fra des i el seu ri val, el

pin tor de Ber lín.

Po li clet fou, amb Fí dies, un dels més im por -

tants es cul tors del se gle V aC. És l’au tor del

Dia du men –l’at le ta que es col·loca so bre el

cap la dia de ma o co ro na de la vict òria– i del

Do rí for –un at le ta que por ta a la mà es que rra 

una llan ça o una ja ve li na. Li sip, dei xe ble i

se gui dor de Po li clet, és l’au tor d’Apo xiò me -

nos, fi gu ra d’at le ta, de for mat na tu ral, que

ne te ja el greix i la pols del seu cos des prés de 

la com pe ti ció. Sa bem que Miró i el seu fill

Lisi van es cul pir més de 40 est àtues d’at le -

tes vic to rio sos en els Jocs. El seu cèle bre

Disc òbol és una fi gu ra en ac ció, que co nei -

xem a tra vés de còpies ro ma nes en mar bre.

La seva plas ti ci tat, el seu rit me, la seva har -

mo nia i el seu equi li bri re flec tei xen, com cap 

al tra, la gran de sa ar tís ti ca d’a quest se gle

clàssic grec. Una al tra fi gu ra re la cio na da

amb els Jocs és el déu Her mes, pro tec tor

dels jo ves at le tes, obra de Pra xí te les.

Des gra cia da ment, no s’han con ser vat re pre -

sen ta cions pict òri ques de l’art grec clàssic

ni, lògi ca ment, de l’esportiu. Mal grat això,

es co neix pin tu ra gre ga a par tir de les tro ba -

Ra mon Ba lius en el curs de la seva in ter ven ció
(Font: BPMO pho to).

Po li cle t. Dia du me n (s. V aC).

Mi ró.
Dis còbo l 
(s. V aC).
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lles rea lit za des a les tom bes pin ta des de

Paes tum, an ti ga colò nia gre ga si tua da al

golf de Sa lern. En aquests mo nu ments fu ne -

ra ris, da tats en el se gle V aC, s’hi tro ben re -

pre sen ta cions de pu gi lat, llui ta, cur ses de bi -

gues i qua dri gues i ca ce res. Ha acon se guit

una gran im portància l’anomenada Tom ba

del cap bus sa dor, en el sos tre in te rior de la

qual, un home jove es llen ça a una su per fí cie 

aquà ti ca amb es til per fec te des d’un tram po -

lí de pe dres.

L’Ula ma, joc de pi lo ta pre co lom bí, és el pri -

mer es port d’e quip co ne gut de l’an ti gui tat.

Es prac ti ca va des del temps dels Olme ques

(1800 anys aC) i s’ha per pe tuat a tra vés

dels se gles –amb re gles di ver ses– en les ci -

vi lit za cions maia, to to na ca, za po te ca i as te -

ca. No era un mer en tre te ni ment, car en car -

na va as pec tes mi tolò gics, re li gio sos i fi losò -

fics, i tam bé re ferè ncies a la gue rra san ta, a

la po lí ti ca i a la re so lu ció de di fe rents con -

flic tes. Fins i tot po dia acom pan yar-se de

sa cri fi cis hu mans. Les es ta tue tes de cerà -

mi ca d’a ques ta èpo ca, re pre sen ten ju ga -

dors de pi lo ta, d’as pec te jove, amb bo tes de 

pell, cin tu ró pro tec tor de ma lucs, ca ne lle res 

i ge no lle res.

Ho ku sai (1760-1849), el més im por tant

pin tor i di bui xant ja ponès dels se gles XVIII i 

XIX, es l’au tor de qua tre xi lo gra fies, tres

mo no cro mes (1815, 1817, 1818) i una

po li cro ma (1788) de di ca des a exer ci cis de

llui ta amb llan ça i al Sumo, l’es port na cio -

nal nipó. A la xi lo gra fia po li cro ma, dos

cam pions de sumo es tan em bran cats en

la rea lit za ció d’u na pre sa du rant un tor -

neig.

Vo lem fer una breu re ferè ncia a la presè ncia

de dos re lleus amb imat ges es por ti ves a les

Mi se ricò rdies del ca di rat su pe rior del cor de

la Ca te dral de Bar ce lo na. Són la re pre sen ta -

ció d’un joc de pi lo ta amb pa le tes i d’uns ju -

ga dors que por ten uns pals a la mà si mi lars

a un es tic d’ho quei. Rea lit za des a les da rre -

ries del se gle XIV, són atri buï des a Pere San -

gla da.

Entre la se go na mei tat del se gle XVIII i la pri -

me ra del se gle XIX, Angla te rra es va veu re

en vaï da per una ex traor dinà ria pro duc ció de

gra vats de te mes es por tius, que de co ra ven

las llars de les clas ses mit ja nes. Eren imat -

ges de ve lers, de ca ce res, de “der bies” pre -

sen ciats per mi lers d’es pec ta dors, i de ràpi -

des re ga tes de rem. L’art es por tiu ame ricà

d’a quells anys era es sen cial ment imi ta tiu de

l’anglès, en ca ra que la seva pin tu ra res po nia 

de ma ne ra més exa ge ra da a la de man da po -

pu lar. El gra vats de ca valls fa mo sos, les es -

ce nes de cur ses de vai xells de va por i de re -

ga tes de rem dis pu ta des pels “co lle ges” de

l’Est, s’e di ta ven en gran nom bre, en ca ra que 

eren d’in fe rior qua li tat ar tís ti ca que els equi -

va lents an gle sos. Cal des ta car les col·lec -

cions de cro mos a tot co lor de ju ga dors de

beis bol, ob se quiats a les ra jo les de xo co la ta i 

de xi clets de fi nal del se gle XIX i prin ci pi del

XX. Al nos tre país aquest cos tum es va po pu -

la rit zar du rant el pri mer terç del se gle pas -

sat, en for ma de col·lec cions de di ca des prin -

ci pal ment al fut bol i d’al tres es ports ales ho -

res in ci pients.

En el se gle XIX, creiem que me rei xen ser des -

ta cats dos ar tis tes ame ri cans: Un pin tor,

Tho mas Ea kins (1844-1916) i un es cul tor,

el ca na denc Ro bert Tait McKen zie (1867-

1938). Tho mas Ea kins, des prés d’un llarg

pe ri ple per Eu ro pa, on el pas per Espan ya li

va per me tre con èi xer la pin tu ra de Ve láz -

quez, tornà als Estats Units el 1870. Tot i

que la seva obra va ser poc apre cia da en

vida, ac tual ment és con si de rat com el més

im por tant pin tor de gène re i com el re tra tis ta 

ame ricà d’es til rea lis ta més des ta cat del se -

gle XX. Va pin tar qua dres de di cats a l’es port,

com ara Max Schmidt in a sin gle scull

(1871), The Pair-Oa red Shell (1872), The

Bi glin Brot hers Tur ning the Sta ke (1873),

The Wim ming Hole (1875), Sa lu tat (1898) 

i molts d’al tres d’am bient de rem, vela o na -

ta ció.

Ro bert Tait McKen zie, és pos si ble ment

l’únic es cul tor amb con vic ció que va pro duir

Tom ba del
Capbussador

(de ta ll),
Paes tum

(s. V aC).

Ju ga dor
de pi lo ta, 

Mèxic.
Te rra cuita

(0-300 dC.).
Ho ku sai. Llui ta dors de Sumo. Xi lo gra fia po li -
cro ma (1788).

Pere San gla da.
Mi se ri còr dia.

Ca te dral Bar ce lo na. 
Re lleu s. fusta

(s. XIV).



obra d’art úni ca ment es por ti va. Met ge de

pro fes sió, es pe cia lit zat en Edu ca ció Fí si ca i

en Reha bi li ta ció, va exer cir als Estats Units.

Tota la seva vida es va sen tir fas ci nat per to -

tes les fa ce tes de l’esport, al qual va de di car

la to ta li tat de la seva pro duc ció es cult òri ca.

Entre les se ves mol tes obres cal des ta car

Sprin ter (1902), Com pe ti tor (1906), Re lay

Run ner (1910), Invic tor (1946) i, molt es -

pe cial ment, Shield of Athe les, (1932).

Aques ta úl ti ma, “L’Escut dels Atle tes”, és un 

ve ri ta ble com pen di de les com pe ti cions

d’atletisme en els Jocs Olím pics.

Des de l’an ti gui tat, el ti pus atl ètic –es ta tu ra

mit ja na o ele va da, es pat lles am ples, tòrax

po de rós i gran– ha es tat con si de rat com a

exem ple d’est èti ca mas cu li na. Ja hem co -

men tat que Po li clet, Li sip, Pra xí te les i Miró

van bus car els seus mo dels es cult òrics en tre

els at le tes par ti ci pants en els Antics Jocs

Olím pics. Tam bé els grans mes tres de l’es -

cul tu ra que van viu re a ca vall dels se gles XIX

i XX , els fran ce sos Ro din i Bour de lle i els ca -

ta lans de Ban yuls i d’Olot, Mai llol i Clarà, no

van dub tar a es co llir com a mo del un es por -

tis ta a l’ho ra de re pre sen tar el cos nu de l’ho -

me. A l’o bra d’a quests qua tre ar tis tes es tro -

ben qua tre es cul tu res de de no mi na ció es -

por ti va: L’Atle ta Ame ricà, d’Au gus te Ro din

(1840-1917), per al qual va po sar un jove

es por tis ta ame ricà; L’Hèra cles Arquer,

d’Emi le-Antoi ne Bour de lle (1861-1929),

del qual va ser mo del un atl ètic co man dant

de cui ras sers; El Ci clis ta, d’Aris ti des Mai llol

(1861-1944), ob tin gut del mo de lat d’un

cam pió ci clis ta i L’Atle ta, de Jo sep Clarà

(1878-1958), del qual fou pro ta go nis ta un

llui ta dor.

Molts dels pin tors in no va dors del se gle XIX

van pin tar mo dels mas cu lins de pro por cions

he roi ques que vo lien re cor dar els clàssics:

Els llui ta dors, de Gus ta ve Cour bet (1819-

1887) i els de Jean-Ale xan dre Jo seph Fal -

guiè re (1831-1900), o els po de ro sos re -

mers de Gus ta ve Cai lle bot te (1848- 1894),

són uns bons exem ples d’a quests at le tes tan

exempts d’a fec ta ció.

Alguns im pres sio nis tes, ob ses sio nats per la

llum i els mo vi ments na tu rals, van pin tar es -

ce nes de re ga tes, com les d’Argen teuil, de

Clau de Mo net (1840-1926), o de pa ti na -

dors so bre gel, com els d’Au gust Re noir

(1841-1919). Aquests úl tims ens re cor den

al gu nes te les de l’Esco la Fla men ca del

 segle XVI, com el Pai sat ge ne vat amb pa ti -

na dors de Pie ter Brueg hel “El Jove” (1564-

1638) o el Pai sat ge hi ver nal amb pa ti na -

dors, de Joost Cor ne lissz (1586-1666). Un

exem ple de cla ra ori gi na li tat el cons ti tueix

Edgar De gas (1834-1917), que en la seva

obra abor da es ce nes de cur ses de ca valls i

de dan sa, ac ti vi tats que ge ne ren mo vi ments

par ti cu lar ment di fí cils de plas mar pict òri ca -

ment. Ara bé, se guint les idees de Ri chard

D. Man dell (His to ria Cul tu ral del De por te.

Edi cio nes Be lla te rra, 1986), ens pre gun -

tem: Po den con si de rar-se els im pres sio nis -

tes i el fla mencs ve ri ta bles ar tis tes de l’es -

port?

El francès Hen ri de Tou lou se Lau trec

(1864-1901) i el ca talà Ra mon Ca sas (1866-

1932), te nien qua si la ma tei xa edat, van

arri bar a Pa ris el ma teix any 1888, amb dós

van pin tar Mont mar tre i amb dós te nien afi -

ció per les bi ci cle tes. Tou lou se fou pin tor i

di bui xant de co rre dors pro fes sio nals i car -

art i esport
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Tho mas Ea kins. Max Schmidt in a sin gle scull. Óli s. tela
(1871) 

Ro bert Tait McKen zie, Shield of
ath le tes. Bron ze (1932). 

Jo sep Clarà. Atle ta. Bron ze (1941-1945).
Jean-Ale xan dre Fal guie re. Llu ita do rs. Oli s.
tela (1865).

Edgar De gas. Che vaux de cour ses de vant les
tri bu nes. Oli s. tela (1879).



tells co mer cials ci clis tes, men tre que Ca sas

va re pre sen tar ci clis tes que pas se ja ven

plàci da ment i do nes ele gants mun ta des en

bi ci cle ta. La presè ncia de la dona es por tis ta

com a pro ta go nis ta de les arts plàsti ques era 

fins lla vors ine xis tent.

Hen ri Rous seau, co ne gut com “Le Doua -

nier” (1844-1910), va pin tar un cu riós par -

tit de fut bol en el to “naïf” que li era ca rac te -

rís tic. Tam bé cal si tuar en aquest te rreny,

d’evident ori gi na li tat, l’obra Rugby Pla yer,

de l’alemany Max Beck mann (1884-1950).

Fer nand Lé ger (1881-1965), en aban do -

nar Fran ça el 1940, es va im pres sio nar al

port de Mar se lla amb els plon geurs (cap -

bus sa dors) i els va de di car una ex ten sa

sèrie. Quan va tor nar al seu país, l’any

1945, va co men çar a de sen vo lu par el

tema de les bi ci cle tes. Són vehi cles de

plaer sa, per gau dir de l’o ci sen se al te rar la

na tu ra. Les qua tre cyclis tes, Les deux

cyclis tes, Les loi sirs i di ver ses es ce nes de

Circ són al gu nes de les obres més re pre -

sen ta ti ves d’a quest pe río de.

El ma teix any 1881 va néi xer a Màla ga el qui 

va ser amic de Le gér, Pa blo Pi cas so (1881-

1971). Pi cas so no era es por tis ta, en ca ra

que pos se ïa una qua li tat tí pi ca ment es por ti -

va: la com pe ti ti vi tat. Com pe tia amb els mar -

xants, amb les do nes, amb d’altres ar tis tes i

amb ell ma teix. En la seva obra de di ca da a

l’esport es po den dis tin gir qua tre eta pes: la

pri me ra, de jo ven tut, amb di bui xos de bo xa -

dors, ci clis tes, es gri mi dors; la se go na, coin -

ci dint amb l’època rosa, amb imat ges de

circ; la ter ce ra, cu bis ta, amb re pre sen ta -

cions d’atletes i bo xa dors; i la quar ta, amb

múl ti ples fi gu ra cions de jocs de plat ja i uns

cu rio sos i es ti lit zats di bui xos i es cul tu res de

fut bo lis tes rea lit zats l’any 1961.

Ens agra da agru par dos pin tors que, en ca ra

que allun yats per l’e dat, Ro bert De lau nay

(1886-1941) i Ni co lás de Staël (1904-

1989), creiem que van in ter pre tar l’es port

cla ra ment con ven çuts de la seva im -

portància. Tots dos de sen vo lu pa ven un art

molt aliè a la fi gu ra ció, bus cant la llum, el

co lor i la dinà mi ca sen se cap de li mi ta ció li -

neal, fins arri bar a l’abs trac ció més ab so lu -

ta. Tam bé tots dos van aban do nar aques ta

abs trac ció i van tor nar a una fi gu ra ció, més o 

menys am bi gua, amb obres de temà ti ca es -

por ti va. De lau nay pos si ble ment va es tar

mo ti vat per l’am bient es por tiu que es res pi -

ra va a Fran ça el 1924, per què gràcies a

 l’apassionada in sistència de Cou ber tain

s’ha vien acon se guit per a Pa rís els Jocs

Olím pics. La seva obra està for ma da es pe -

cial ment per es ce nes de foot ball i de rugby i

per la sèrie de Les Cou rreurs.

A Staël el va im pres sio nar vi va ment l’es clat

de llum i co lor que va des co brir una nit, al

Parc des Prin ces de Pa rís, du rant un par tit

de fut bol en tre Fran ça i Suè cia. D’a cí va néi -

xer la sèrie Les Foot ba llers.

En l’o bra dels ca ta lans Joan Miró (1893-

1983) i Sal va dor Dalí (1904-1989), pot

tro bar-se una bona re pre sen ta ció de ma ni -

fes ta cions es por ti ves, dins de les es pe cials

ca rac te rís ti ques del dos artistes. 

Miró, que per so nal ment creia en la cul tu ra

fí si ca i en prac ti ca va, té in te res sants rea lit -

za cions, com ara les pin tu res, La ban yis -

ta(1925), El ca ça dor (1925), Noia fent

edu ca ció fí si ca (1932) i Lli çó d’es quí

(1966) i li to gra fies com El sal ta dor (1948), 

Excur sió (1967), Esca la da (1969), Tir a

l’arc (1972) i d’al tres. A més, el qui va ser

el més de sit jat car te llis ta mun dial, va de di -

car qua tre car tells a l’es port: als 75 anys

del Bar ça, al Cen te na ri del Cen tre Excur -

sio nis ta de Ca ta lun ya, a la Vol ta a Ca ta lun -

ya i al Cam pio nat Mun dial de Fut bol de

1982.

Dalí, que es cri via les se ves idees so bre es -

port amb con cep tes su rrea lis tes, pos seeix

una no ta ble obra de tema es por tiu –bas quet -

bol, beis bol, hí pi ca, ci clis me– on des ta ca

l’a no me nat Atle ta Còsmic, de 1968; un

discò bol clàssic, ins pi rat en el de Miró, el
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Ra mon Ca sas. Una Ci clis ta. Llapis, tin ta,
aqua rel·la (sense data).

Fer nand Le ger. Les qua tre cyclis tes. Oli s. tela
(1943-1948).

Pa blo Pi ca so. Dues do nes co rrent per la plat ja.
Tem ple s. con tra pla cat (1922).

Hen ri de Tou lou se Lau trec. La Chaî ne Simp -
son. Car tell (1886).

Ro bert De lau nay. Les cou reurs à pieds. Oli s.
tela (1924 -1928).

Ni co las de Staël. Parc des Prin ces. Oli s. tela
(1952).



qual, en vol tat de tor xes, sem bla llen çar un

disc solar a l’espai.

Per fi na lit zar aques ta breu vi sió de l’art de di -

cat a l’es port, vo lem glos sar el tre ball de tres

ar tis tes con tem po ra nis que li han de di cat es -

pe cial aten ció: el suís Hans Erni i els ca ta -

lans Jor di Alumà i Rosa Se rra.

Hans Erni, que fou un es por tis ta no ta ble en

la seva jo ven tut i és as si du prac ti cant fins

avui, ha de sen vo lu pat una ac ti vi tat ar tís ti ca

po li facè ti ca en la qual des ta ca la plàsti ca de

l’es port. En les se ves pin tu res, que en glo ben

tots els es ports, es pe cial ment els olím pics,

es ba rre gen imat ges ac tuals amb fi gu res del

més pro fund clas si cis me. Hans Erni va ser

guar do nat l’any 1992 amb la Me da lla de les

Arts, ator ga da pel Comitè Internacional

Olímpic.

Jor di Alumà és, amb Hans Erni, el més pro lí -

fic au tor de di bui xos, gra vats i pin tu res de

temà ti ca es por ti va. La seva obra es con cen -

tra es sen cial ment en les ano me na des Sui tes 

Olím pi ques, con junt de pin tu res que te nen

com a leit mo tiv els es ports olím pics. La pri -

me ra va pre sen tar-la el 1968 amb mo tiu

dels Jocs Olím pics de Mèxic; la se go na, el

1984, es ta va des ti na da als Jocs de Los

Ànge les; i la ter ce ra va es tar de di ca da al

Jocs de Bar ce lo na de 1992. En aques ta úl ti -

ma, en la to ta li tat de les pe ces la re pre sen ta -

ció es por ti va va acom pan ya da per di fe rents

ele ments de co ra tius em blemà tics de la Ciu -

tat Com tal. Un grup de grans mu rals so bre

el Nai xe ment de l’Olim pis me de co ren el

Château de Vidy, seu del Co mitè Inter na cio -

nal Olím pic a Lau sa na. En ge ne ral, las se ves

obres, de to na li tats apa ga des amb gra da -

cions suaus de co lor, es tan rea lit za des amb

la tècni ca de pin tu ra a l’ou so bre fus ta, ca -

rac te rís ti ca dels mes tres del re tau le del se -

gle XIV.

L’o lo ti na Rosa Se rra és, amb se gu re tat, l’ar -

tis ta que ha efec tuat ma jor quan ti tat i di ver -

si tat d’o bra es cult òri ca de tema es por tiu en

el món. Els seus tre balls, rea lit zats en pe tit,

mitjà i gran for mat i plas mats en els més va -

riats ma te rials són in con fu si bles, en ca ra que 

el seu es til ex pres sio nis ta-abs trac te, amb re -

fle xos del me di te rra nis me de Mai llol i de

Clarà, i molt es pe cial ment dels es ti lit zats vo -

lums d’Henry Moo re, ha evo lu cio nat cons -

tant ment en el temps. El nu cli prin ci pal de la 

seva pro duc ció es por ti va el cons ti tuei xen els

tren ta-vuit es ports de la Sui te Olím pi ca

(1985-1995), pro pie tat del Mu sée Olím pi -

que de Lau sa na, en ca ra que la seva obra és

àmplia i completíssima en tots els camps de

l’escultura.

Creiem que és ab so lu ta ment i jus ta ment

obli gat as sen ya lar la im portància que, des

de 1993, any de la seva inau gu ra ció, ha tin -

gut el Mu sée Olympi que de Lau sa na. Aquest 

mu seu, crea ció per so nal del pre si dent Joan

Anto ni Sa ma ranch, pen sem que ha es tat, és

i serà un ele ment fo na men tal en la unió que

ne cess ària ment ha d’e xis tir en tre Cul tu ra,

Art i Esport, la qual cons ti tueix la base es -

sen cial del con cep te es por tiu més ele vat:

l’Olim pis me.

art i esport
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Joan Miró. Tir a l’arc. Li to gra fia
(1972).

Sal va dor Dalí. L’Atle ta Còsmic. Oli so bre
tela (1968).

Hans Erni. Halterofília. Oli s. tela (1983).
Jor di Alumà. Rem. Trem p s. fusta(1992).

Rosa Se rra. Gimnàsti ca rít mi ca. Bron ze (1986).


