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No es gaire corrent poder disposar del numero sencer d'una

revista per dedicar-lo a la Sociologia de 1'esport. Per aixo, Tamable

oferiment dels responsables de la Revista Catalana de Sociologia per

fer-ne un em va semblar una oportunitat que no es podia

menysprear i el vaig considerar un repte destinat a oferir una reflexio

sobre la situacio actual d'aquest ambit de la sociologia.

La Sociologia de 1'esport ester molt desenvolupada, cosa que

sorpren molta gent. Per aquest motiu, en preparar el monografic,

calia establir uns criteris que li donessin coherencia i justifiquessin

la seleccio duns articles i no d'altres. Aquests son els segiients:

- informar un public entes en sociologia -pero probablement no en

Sociologia de 1'esport- sobre la perspectiva sociologica d'aquest

fenomen social.

- oferir elements interpretatius per a una comprensio sociologica

de 1'esport a casa nostra, giiestio que fa prioritzar autors i autores

que coneixen la nostra realitat.

- tractar temes novedosos que, al meu entendre, son ambits de

recerca molt rics i encara poc explorats.

Els articles que es presenten responen corn a minim a un

d'aquests criteris.

Francisco Lagardera a La teoria sociologica i el fenomen esportiu

ens endinsa tant en 1'esport com a fenomen sociologic com en les

teories que s'hi han interessat i les aportacions de cadascuna d'elles.

Tracta d'assentar les bases perque lectors i lectores tinguin una visio

general en la qual situar els articles que segueixen.

Manuel Garcia Ferrando a Les practiques esportives de la poblacio

espanyola 1976-1996 fa un estudi de 1'evoluci6 de les actituds de la
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poblacio espanyola davant de 1'esport t. No hi ha cap pals a Europa
que tingui una serie tan llarga de dades comparables per analitzar
la qi estio. I si les tenim, es gracies a la tenacitat i 1'habilitat de
Garcia Ferrando per convencer els diferents responsables del
Consejo Superior de Deportes sobre la necessitat de fer una
enquesta cada cinc anys. Gracies a l'analisi d'aquests vint anys
podem esbrinar fenomens de maxim interes, com ara el dels
itineraris esportius o el de la importancia de la variable genere com
a factor explicatiu de molts comportaments. Aquests i d'altres, els
desenvolupa acuradament 1'autor.

Reprenent les observations de Garcia Ferrando respecte al
genere, a Genere, cultura, proces dindividualitzacio i esport, proposo
una interpretacio de la practica esportiva, segons la qual aquesta
s'ha d'entendre com la interaccio de dues cultures esportives, la
masculina i la femenina. Reprenc la proposta de Cristina Brullet
(1996), que la utilitza per a l'estudi de tots els ambits de la vida
social. Aquesta situacio es complementa amb especificitats, distants
dels estereotips dominants associats a] genere, i que s'expliquen pel
proces d'individualitzacio del genere que tan be justifica Felix Ortega
(1996).

La importancia de 1'esport no s'entendria sense 1'existencia dels
mitjans de comunicacio. Miquel de Moragas par-la de "matrimom de
conveniencia" i de sinergia--'. Tots els significats que es desprenen de
la gesta esportiva (herois, passio col.lectiva, combats simbolics,
cerimonia i ritual, etc.) son magnificats per la mediatitzacio. Nicola
Porro a L'esport televisiu entre espectacle i comunicacio politica ho
tracta prenent com a base empirica les faces finals del campionat
d'Europa de futbol celebrat 1'any 1996.

Per acabar, amb Klaus Heinemann a Emotions en 1esport. Esbos
d'una analisi sociologica fem una proposta programatica per estudiar
les emocions en 1'esport des d'una perspectiva sociologica. Malgrat
que 1'esport es ple d'emocions i que la Sociologia de les emocions
s'inicia cap als anys setanta, aquestes son un dels temes mes
novedosos tractats per la Sociologia de 1'esport. Valia la pena, doncs,
cloure el monografic fens-ne una reflexio. I mes, si es to en compte

1. A Catalunya nomes s'ha fet una enquesta sobre el terra, la qual cosa no permet
analitzar processos, que es el mes interessant. Vegeu: SECRETARIA GENERAL DE
L'ESPORT, 1995.

2. El treball efectuat per Miquel de Moragas i tot el seu equip del Centre d'Estudis
Olimpics i de 1'Esport de la Universitat AutOnoma de Barcelona a 1'entorn d'aquest
terra es enorme i variadissim: recerca, publications, difusio informativa, cursor de
formacio, etc. Si en voleu saber mes ' endinseu-vos" en la seva "autopista olimpica":
HTP:/ /Blues.uab.es/olympic.studies.
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que a Catalunya hi ha algunes contribucions empiriques d'interes i

que sens dubte representen una aportacio important al seu estudi

(Morell, 1993 i 1996; Llonch, 1996a i 1996b).

En iniciar aquesta introduccio, he dit que la Sociologia de 1'esport

estava molt desenvolupada. Potser no tant com altres ambits de la

sociologia, pero no tan poc com moltes persones creuen. Per aixo, em

sembla oportu oferir una brew informacio sobre les seves

organitzacions, principals publicacions i altres fonts d'inforrnacio.

Pel congres mundial de sociologia de Bielefeld el 1994, la

International Sociology of Sport Association (ISSA) celebra el seu 30e

aniversari. Previament s'havia anomenat International Committee for

the Sociology of Sport (ICSS) i en fou el primer president Andrzej

Wohl de Varsovia. Tanmateix, la persona que donor el suport i

1'empenta definitiva a 1'associaci6 fou Gunther Luschen, alemany,

que fins a la seva jubilacio repartia is seva tasca docent entre els

Estats Units i Alemanya.

ISSA to una revista -la International Review for the Sociology of

Sport- que des de fa trenta-dos anys publica quatre nt meros a 1'any

en llengua anglesa, tot i que du resums en moltes d'altres: frances,

espanyol, alemany, rus, xines, cored i japones. La ISSA tambe

publica un butlleti dos cops 1'any amb noticies de 1'associaci6 i

informacions puntuals i fa una trobada anyal al voltant dels mesos

de juny o juliols,

Bastants palsos tenen associacions de Sociologia de 1'esport.

Probablement les mes grans son les de Nord-America, Japo i Corea.

La North American Society for the Sociology of

Sport (NASS) es molt activa i reuneix un gran nombre de membres.

Te una revista propia -Sociology of Sport Journal, tambe de quatre

numeros a 1'any-, un butlleti i fa una trobada anyal.

La Sociologia de 1'esport a Espanya tambe to una vitalitat forca

considerable si es to en compte el nostre potencial sociologic (Puig,

1996). El suport institucional mes important amb que compta es el

de les facultats de ciencies de 1'activitat fisica i 1'esport -o

equivalents- on des de sempre s'ha impartit com a assignatura i

que, amb la reforma dels plans d'estudi, queda corn a assignatura

3. Per a mes informacio adreceu-vos al secretari general:

Bart Van Reusel

Faculteit L.O. en Keine

K.U. Leuven

Tervuruursevest 101

3001 LEUVEN, Belgica

Fax: +32.16.32 91 96

e-mail Bart.Vanreusel(uflok.kuleuven.ac.be
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troncal de quatre credits. El seu pes en el disseny de 1'optativitat i en
la recerca varia segons les universitats. Tambe s'inicia el seu
desenvolupament a les escoles de formacio del professorat on
s'imparteix 1'especialitat d'educacio fisica i en algunes universitats
corn a assignatura de campus o mitjancant la realitzacio de
recerques en departaments de sociologia.

La necessitat de tenir una certa comunicacio entre qui ens hi
dediquem fou, sens dubte, el motiu que 1'any 1991 porta a la creacio
de 1'Asociaci6n Espanola de Investigacion Social aplicada al Deporte
(AEISAD), amb vocacio interdisciplinaria i que aplega al voltant de
cent persones. L'AEISAD edita una col.leccio de llibres ("Investigacion
social y Deporte"; fins ara tres numeros), un butlleti (quatre
exemplars 1'any) i fa un congres biennal (el cinque es fara 1'any 98)4

No es poden oblidar, per ultim, les bases de dades indispensables
per a una bona recerca bibliografica. Les revistes esmentades i
d'altres, els llibres nombrosos que es publiquen, actes de congressos
i altres fonts d'informacio escrita i audiovisual son buidades
sistematicament a Sport-discus (que cobreix mes 1'ambit anglosaxo) i
Herakles (d'iniciativa francesa).

Trobareu aquestes fonts de documentacio a les quatre
biblioteques especialitzades en temes esportius que hi ha a
Catalunya: la Biblioteca de 1'Esport, en els edificis de la Secretaria
General de lEsport a Espiugues de Llobregat; les dels Instituts
Nacionals d'Educacio Fisica de Catalunya (INEF-C), a Barcelona i
Lleida; i la del Centre d'Estudis Olimpics i de 1'Esport de la
Universitat Autonoma de Barcelona (CEO). Biblioteques dirigides per
professionals competents que atendran ies vostres demander.
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Bastiagueiro , Pto. Sta. Cruz
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Tel: 981/62 62 07

Fax: 981/61 53 02
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