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Resumen : El articulo analiza la practica deportiva desde la perspectiva del

genero. Es asi como se perfilan dos culturas deportivas en interaction: la

masculina y la femenina. Por otra parte, se asiste a un proceso de

individualization del genero segun el cual tambien se observa la existencia

cada vez mas frecuente de concreciones especificas que se apartan de los

estereotipos tradicionales asociados al genero. Este doble proceso, ademas

de tener sus raices en fenomenos generales -no deportivos-, se entiende al

analizar el papel del deporte en la construction social de la masculinidad y

la feminidad.

Abstract. Sporting behaviour is analyzed from a gender point of view. Two

sport cultures, one masculine and other feminine, interact. At the same time,

there is a process of gender individualization that moves away from the

traditional stereotypes linked with gender. This double process has its roots

out of sports, but its meaning can be grasped better analyzing how sports are

social constructions of masculinity and feminity.

Presentacio

Aquest article to els objectius seguents: 1) informar breument

sobre 1'estat de la questio en relacio als estudis sobre genere i

esport. Posa un emfasi especial en el que s'ha produit a 1'Estat

espanyol. 2) descriure les relations de genere en ]'esport. I 3)

suggerir un mart teoric que permeti entendre les esmentades

relacions. Sempre que ha estat possible, he utilitzat informacio

sobre la situacio espanyola. Quan no n'hi havia he recorregut a

estudis efectuats a altres paisos, tot cridant 1'atenci6 sobre la

1. Vull agrair a Eulalia Lledo, a Montse Martin i a Klaus Heinemann els comentaris

fets a la primera versio de ]'article que m'ajudaren a clarificar moltes de les idees

exposades. I a Francesc Pedra, el suport informatic per a la realitzacio de la figura 1.
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importancia de fer estudis en el nostre entorn i de veure les
especificitats que ens son propies

En el primer apartat tracto 1'estat de la questio . A continuacio, es
fa la proposta de marc teoric. Els tres apartats seguents la
desenvolupen empiricament. A les conclusions, per ultim, es
plantegen els interrogants a que caldria respondre i es deixa ben
clar que el conjunt de Particle es sobretot una proposta per encetar
el debat sobre un tema (genere i esport) en que la creacio d'una
tradicio cientifica propia -que no parteixi de propostes sorgides
d'altres entorns culturals- es tot just als inicis.

Estat de la questio: el mateix debat que a d'altres ambits de la
sociologia.

Les discussions que es produeixen en el mon de la Sociologia de
1'esport respecte a la questio del genere no son diferents de les que
es donen en altres ambits de la sociologia ; l'esport no es un mon a
part sing que es un component de la cultura d'una societat i,
consequentment, hi trobem reproduides les relacions de genere que
estructuren cada societat.

Els primers estudis se centraven en les relacions de la dona amb
1'esport i son molt antics . En trobem testimonis als primers
exemplars de la International Review for the Sociology of Sport que
existeix des de fa trenta-dos anys. Des d'aleshores, el nombre de
publicacions i recerques sobre el tema es enorme arreu del mon; a
qualsevol base de dades que es consulti , s'hi trobaran moltes
referencies'-. Els estudis sobre la masculinitat i 1'esport, en canvi,
son molt mes recents. En ]a decada dels vuitanta, Messner (1985)
als Estats Units i Klein ( 1990 ) a Alemanya ja s'havien iniciat en
aquest camp. Pero es sobretot durant els noranta que 1'interes pel
tema prolifera i no son encara prou coneguts tots els resultats que
hagi pogut generar.

Espanya segueix un proces similar. L'any 76 un grup de dones
vinculades al mon de 1'esport presentaren una comunicacio sobre la
dona i 1'esport en les primeres Jornades catalanes de la dona (Grup
de dones vinculades a 1'esport , 1977 ). Es parlava mes de la
problematica social que llavors es vivia que de problemes sociologics
pero, en la mesura del que conec , fou 1'inici d ' una reflexio
sociologica que encara ara es du a terme. L'any 1992 , en el segon
congres de 1'Asociaci6n Espanola de Investigacion Social aplicada al

2. Val a dir que moltes d'aquestes bases de dades estan forca centrades en la
literatura angloamericana . Tot i que no hi ha dubte respecte del seu valor , una bona
revisio bibliogralca ha de tenir present aquest fet i buscar , potser mes
dificultosament , materials importants que existeixen a altres palsos , corn ara
Alemanya , Italia, Franca , Japo, Paisos Escandinaus ... i tambe Espanya.
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Deporte (AEISAD) Ana Bunuel va fer una recopilacio sistematica de

la literatura que fins aquell moment s'havia produIt a Espanya i que

ja era considerable (Bunuel, 1994). Des de llavors, a banda

d'estudis i publicacions, s'han continuat fent congressos, seminaris,

exposicions, etc. sobre el tema. Es important destacar el Grup

d'Estudi Dona i Esport (GEDE) que, animat per Mila Garcia, fa

treballs teorics i d'incidencia practica a 1'Institut Nacional

d'Educacio Fisica de Catalunya (INEFC) de Barcelonam, i el

Seminario "Mujer y Deporte" de 1'INEF de Madrid, dirigit per Benilde

Vazquez i Ana Bunuel.

No es pot dir el mateix sobre els estudis de masculinitat i esport.

Nomes conec una publicacio sobre el tema: la de Carmen Diez

Mintegui (1996) sobre el futbol i relacions de genere al Pais Basc.

Se, en canvi, de persones interessades que han iniciat una reflexio i

que, tard o d'hora, la donaran a concixer. De fet, se sap que molts

dels estudis en sociologia tenen els origens en problemes socials. I,

en aquest sentit, nomes quan la masculinitat tradicional ha estat

interrogada al nostre pals, comencen a formular-se preguntes de

caire sociologic i s'inicien recerques que ajuden a esbrinar el

problema. Aquestes preguntes, no se les fan nomes els homes -com

abans havia passat en els estudis sobre feminitat i esport- sing els

homes i les dones. La questio es important; els estudis sobre genere

i esport interessen sobretot les dones. Tot just comencen a sentir-se

veus d'homes -especialment joves- que reivindiquen el seu espai en

aquest ambit de reflexio i recerca.

La perspectiva teorica

Es diu que 1'esport es cultura. Pero, que es cultura? Per dir-ho de

forma senzilla podem entendre que la cultura es la manera com un

poble es comporta, i els valors i creences que ha anat acumulant al

llarg de la seva historia. El tipus de relacions familiars, la

gastronomia i els habits a 1'entorn del menjar (els horaris, el sentit

dels apats en coma, els rituals de preparacio...), les formes de

sociabilitat, etc. son, doncs, cultura. Tambe es diu que hi ha

subcultures quan determinats col•lectius difereixen dels patrons

dominants en les seves formes de comportament i de pensament. El

que no s'ha dit tant, pero, es que hi ha una subcultura masculina i

una femenina, produides essencialment perque homes i dones han

tingut historicament papers socials molt diferenciats. Sovint es

parla de cultura tot referint-se a questions lligades al mon dels

homes i s'oblida el que prove de la tradicio femenina. Per a Cristina

Brullet: "la gran majoria de dones, corn a grup social especific, ha
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acumulat historicament una tradicio cultural propia vinculada
especialment als espais , al temps i a les activitats laborals dedicats
a 1'atenci6 i cura dels altres" (Brullet, 1996:278). Per a 1'autora,
aquesta consideracio es una visio positiva del llegat historic femeni i
aixo la du a parlar de "1'existencia , a tota societat i a tota cultura,
dun Ilegat cultural masculi i d'un llegat cultural femeni clue,
coexistint i articulant- se en el marc d'una societat compartida de
tipus patriarcal, han possibilitat la historia humana" (Brullet: 1996, 279).

Entendre una societat com la coexisteneia articulada d'una
cultura femenina i d'una masculina ern sembla la primera clau
teorica per interpretar la manera corn els homes, primer, i les
dones, posteriorment, han fet seu el mon de l'esport a Espanya.

La segona perspectiva teorica es la que ens ajudara a
comprendre els perfils cada cop mes heterogenis de clones
esportistes i d'homes esportistes. Malgrat la pauta dominant d'una
cultura esportiva femenina i d'una masculina, hi ha col-lectius que
cada cop s ' aparten mes dels estereotips tradicionals associats al
genere . Les persones afirmen i / o construeixen la seva identitat a
traves de 1'esport, i aquestes pautes dominants han deixat de ser
Tunica referencia que, conscientment o inconscient , tenen en
compte.

Felix Ortega soste que en el proces d'individualitzacio
caracteristic de les societats avancades contemporanies -i del qual
1'esport no es exempt ( Bette , 1995: Puig&Heinemann , 1995)- "el
genere s ' ha desplacat a l'ambit de la individualitat" (Ortega,
1996 : 310). Ja no es nomes una referencia social que se'ns imposa o
que adoptem , sing que el " treballem " segons la imatge que volem
donar, segons les pautes amb les quals ens sentim mes corrodes.
La individualitzacio s'acompanya d'una influencia mes minsa de les
institucions i, en consegiiencia , de graus de tolerancia mes elevats
que possibiliten aquest "Ter-se " corn un o una vol.

En haver passat , en gran mesura, a l'esfera de la individualitat,
el genere tambe esdeve una categoria tremendament dinAmica clue
es tranforma continuament. Horn el modela segons " el tipus de
reciprocitat que mante amb els altres"3 (Ortega, 1996 : 310), els quals
no son estereotips abstracter sing persones . Es donen multiplicitat
de situacions i, llavors, en la configuracio del genere ja no interve
nomes la referencia al model dominant , sing que les xarxes de
relacions propies dels ambits especifics en que cada persona viu
un club esportiu , un grup d ' amigues amb qui va a la piscina
publica, un esport determinat , etc., pel que fa referencia al cas de

3. La cursiva es meva.

36



Genere, ctilturc proces d'indiuidualitzacio i eport

1'esport- tambe son referencies que hi actuen de forma cada cop

mes rellevant.

Aixi doncs, cal tenir en compte aquesta individualitzacio del

genere en la societat contemporania -que es construeix a cavall

d'una interaccio entre el propi entorn relacional i els estereotips

culturals masculi i femeni dominants- per entendre 1'heterogeneitat

de situacions que cada cop, amb mes fregiiencia, trobem en la

practica esportiva tant d'homes com de dones.

A la figura 1 represento graficament 1'esquema teoric que

proposo en el qual, dins el context de les dues cultures esportives

dominants -la masculina i la femenina-, s'aprecien situacions molt

variades. En alguns casos (rugbi femeni, per posar un exemple), fins

i tot pot semblar que les esportistes reprodueixen patrons de

comportament contraris a 1'estereotip dominant. En analitzar la

construccio social de la masculinitat i la feminitat a traves de

1'esport veurem, pero, que la giiestio es molt mes complexa.

LA PRACTICA ESPORTNA DES DE LA PERSPECTIVA DEL GENERE

SpORTIVg
p
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practiquen esport: 48%
s'hi interessen : 73%
competicio : 28%
Ilicencia federativa: 29%
esport de Ileure : 50%
FUTBOL, CICLISME ,
NATACIO, BASQUET,
"JOGGING "

ioga

dolces ,
gimnastiques rugbi

jots
tradicionals

pradiquen esport: 30%
s'hi interessen : 53%
competicio : 8%
Ilicencia federativa : 8%
esport de Ileure : 82%
NATACIO, AEROBIC,
RITMICA, DANcA,
MANTENIMENT

futbol

concr iflgUesipro et ons espec a,(e
mes d7ndividualitzacio de\ ger

En els apartats seguents analitzo aquestes situacions amb les dades

empiriques existents.
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Dues cultures esportives

Les dades obtingudes en la darrera enquesta sobre actituds de la
poblacio espanyola davant 1'esport, efectuada 1'any 1995 sota la
direccio de Manuel Garcia Ferrando -i de la qua] el mateix autor fa
un resum en aquest monografic sobre sociologia de 1'esport de la
Revista catalana de sociologia- manifesten la importancia
explicativa de la variable genere.

A mida que les espayoles han anat accedint a 1'esport, lluny de
reproduir comportaments masculins, han anat modelant-lo segons
altres parametres de tal manera que, en 1'enquesta de 1995, podem
parlar, citant el mateix Garcia Ferrando, de "dues formes d'entendre
i practicar esport que no segueixen camins convergents" (Garcia
Ferrando, 1997). En general, la majoria de diferencies poden
explicar-se tenint en compte el rerefons del proces de socialitzacio.

Practiquen un esport, o mes d'un, un 48% dels homes i un 30%
de les dones. S'ha explicat repetidament que el mon de 1'esport es
un mon d'homes, ates que els valors d'aquesta practica
reprodueixen basicament els de la socialitzacio masculina:
competir, esser el millor, assolir 1'exit, la forga, la potencia, etc. La
imatge va canviant pero, hi ha moltes dones -sobretot grans i de
classes socials baixes- que no es representen el seu cos en "situacio
esportiva". El tipus de vestit, el cabell despentinat (sense laca!), els
cops a les ungles llargues, el nu als vestidors, etc. son obstacles per
fer seva una practica que contradiu tos els seus habits i
representacions corporals. Hi ha tambe la qi estio del temps lliure
residual de que disposen, segons Phan anomenat M. Angeles Duran
i altres autors i autores. No sempre, quan es calcula el temps lliure
disponible de moltes dones -especialment si son mestresses de
casa-, es to en compte aquesta residualitat del temps lliure. Potser
tenen una hora despres de dinar, un cop han endrecat la cuina, o at
mati si no ha passat res d'imprevist... Ara be, son elles les que
absorbeixen tots els imprevistos de la familia que, si hi pensem, son
molts (dentistes, malalties, obsequis per a aniversaris, sants, Nadal,
visites, etc.). Aixo dificulta qualsevol previsio d'aquest temps i no es
d'estranyar que 1'ocupin mirant la televisio, fent ganxet, xerrant per
telefon..., activitats totes elles que no dernanen cap preparacio ni
previsio especials4.

4. Mila Garcia i Ofelia Gusi del GEDE han concebut i desenvolupat amb exit
programes dactivitat fisica per a les mestresses de casa. El principi fonamental ha
estat compaginar el seu model de vida amb el tipus d'oferta feta, tenint en compte la
flexibilitat i adaptacio dels horaris, les activitats mes proximes a les seves necessitats
corporals (mats d'esquena, cintures encarcarades, cames adolorides...) i les seves
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Pel que fa a l'interes per l'esport, el dels homes es un 20%

superior al de les doves (73% amb relacio a 53%). La imatge dels

homes davant la televisio encisats per una retransmissio de futbol,

basquet o automobilisme, i la de les dones no fent-hi cas o

reivindicant una altra televisio per veure el que els agrada no ens es

desconeguda. Aixo canvia, pero, quan la retransmissio consisteix en

patinatge artistic o gimnastica ritmica, esports que demanen mes

expressivitat, s'acompanyen de musica i son, en aparenca, menys

competitius.

Perque si ens fixem en la competicio, es en l'opinio que se'n te, i

si se'n fa o no quan es practica un esport, on hi ha una. de les

diferencies mes significatives entre homes i dones. Un 28% dels

homes que practiquen esport participa en competicions, mentre que

el percentatge de dones es dun 8%. En canvi, la relacio s'inverteix

quan es tracta de fer esport sense competir: un 50% dels homes

davant d'un 82% de les dones. La dada es reforca pel fet de tenir

una llicencia federativa o no (29% dels homes i 8% de les dones) i la

pertanyenca a un club esportiu (26% i 17% respectivament). Els

tres indicadors son els mes apropiats que existeixen per descriure el

model esportiu tradicional; es a dir, aquell practicat per homes,

principalment joves i de classes benestants, orientat a 1'assoliment

de la performance, centrat en activitats que demanen forca i

energia, nucli de recreacio d'amistats i fonamentat en una

estructura de club on el treball voluntari n'es una part molt

important (Heinemann, 1986; Puig&Heinemann 1991).

En 1'estereotip dominant de la feminitat no es contempla "esser la

millor" com un dels valors propis de les dones. Ws aviat han de

saber quedar be essent discretes i no tractant de destacar-hi, donar

suport a qui mes ho necessita, esser elegants i tenir gracia i

simpatia. A mes, la seva prioritat ha de ser 1'atenci6 a la llar i als

afers privats de la familia que ocupen molt de temps als vespres,

horaris durant els quals tambe es reuneixen la majoria de juntes i

grups de treball dels clubs. Aixi doncs, tant el significat de la

competicio com 1'estructura del temps que s'hi relaciona, resulten poc

atractius per a moltes dones del pals que, en accedir al mon de

1'esport, es decideixen per activitats que son mes proximes als

esquemes de la seva socialitzacio i contribueixen aixi a donar-hi un

caracter cada cop mes obert (Heinemann, 1986; Puig&Heinemann, 1991).

En la taula 1 es pot veure la llista dels deu esports mes

practicats pels homes i per les dones respectivament. Ws de la

meitat dels homes que fan esport practiquen futbol, ja sigui en

inseguretats a Mora d'atorgar-se un temps per a elles i "robar-lo" a la familia.
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camp gran (32%%) o futbol sala (24%). Cal dir que el futbol sala to un
caracter mes recreatiu que el practicat en camp gran, es tracta
d'una activitat de sociabilitat masculina amb la qual les espanyoles
tenen poc a veure. Prefereixen la natacio -que s'ha d'entendre com
una practica de manteniment o recreativa segons les epoques do
1'any- l'aerobic, la gimnastica ritmica, la dansa i la gimnastica de
manteniment. Activitats totes elles que, com he dit, reprodueixen
millor patrons tradicionals de l'estereotip femeni.

Taula 1

Esports mes practicats segons genere

total de practicantss

a Espanya en % respecte del

Homes % Dones %
1. Futbol 56 Natacio 42
2. Ciclisme 30 Aerobic, Ritmica, dansa 27
3. Natacio 28 Gimnasticamanteniment 25
4. Basquet 14 Ciclisme 22
5. "Jogging" 13 "Jogging" 13
6. Tennis 13 Tennis 11
7. Atletisme 11 Basquet 10
8. Excursions 10 Voleibol 7
9. Pilota (fronto) 9 Atletisme 9
10. Pesca 8 Esqui 5

Font : Elaboracio propia a partir de Garcia Ferrando, 1997.

Aquesta diferenciacio del mon esportiu masculi i femeni torna a
veure's en els motius per practicar esport que queden reflectits en la
taula 2. "Fer exercici" es igualment important per als homes i per a
les doves. En els altres casos, les prioritats varien i "mantenir la
linia" es un motiu que expressa un 23% de les dones respecte de
nomes un 9% dels homes.

5. La suma dels percentatges es superior a 100 perque la pregunta del questionari
permetia donar mes d'una resposta.
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Taula 2

Motius per practicar esport a Espanya (en % respecte del total de

practicants)

Homes % Dones %

1. fer exercici 51 fer exercici 53

2. diversio 50 salut 37

3. Ii agrada 44 diversio 35

4. mitja de relacio 26 Ii agrada 27

5. salut 19 mantenir la linia 23

Font : Elaboracio propia a partir de Garcia Ferrando, 1997

Altres indicadors (fregi encia de practica, instal-lacions on es

practica, practica d'esports d'aventura...) arrodoneixen aquests

mons masculins i femenins que semblen coexistir en el sistema

esportiu espanyol actual.

En alguns casos, s'ha comentat que la qi estio era preocupant,

aces que en floc d'igualar-nos i de compartir els mateixos gustos,

ens en distanciem. El comentari entra de ple en el debat vigent del

pensament feminista sobre el dret a la igualtat i el dret a la

diferencia. I es, precisament, des d'aquesta perspectiva que

suggereixo alguna proposta interpretativa respecte de les dues

cultures esportives (la femenina i la masculina) de que parlo.

L'any 1975, la practica esportiva de les dones a Espanya era d'un

10%, xifra que ha augmentat a un 30% el 1995. Gracies a les

reivindicacions dels moviments feministes, les actuacions de les

institucions, 1'acces de les dones al mon del treball, el

reconeixement legal de la igualtat entre els dos sexes, etc., el mon

de 1'esport ha deixat d'esser un reducte de masculinitat i ha permes

1'acces de les dones. Veig aqui una mostra mes dels avencos envers

el dret a la igualtat.

Ara be, ni la masculinitat ni la feminitat hegemoniques es

transformen d'un dia per l'altre i, en consegizencia, 1'acces de les

dones al sistema esportiu s'ha fet principalment reproduint els

esquemes i valors del seu proces de socialitzacio. La seva arribada a

l'esport ha estat un factor mes per incrementar el caracter obert del

sistema esportiu. Si agafem la idea de Cristina Brullet, segons la

qual cal revaloritzar el ilegat historic femeni, podem dir que les

dones han dut al mon de 1'esport valors que Phan fet menys

restrictiu, mes accessible a tothom. No solament les dones, sing

tambe els homes mes distants de 1'estereotip masculi dominant

(amb discapacitats, grans, amb sensibilitats mes "femenines", etc.)

s'hi han vist afavorits. I aixi, de la interaccio de dues cultures, s'ha
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generat un sistema esportiu divers que dona cabuda a sectors cada
cop mes amplis de la poblacio. Francisco Lagardera (1996)
reflexiona sobre els efectes de 1'arribada de la sensibilitat femenina a
Fesport i es demana si aquest nou mon d'activitats fisiques encara
pot ser anomenat esport.

Encara n'hi ha mes. Gracies a] fet que cada u i cada una poden
recrear-se de la manera que els es mes plaent, es produeix una
harmonia en la diversitat. Estudis efectuats per Klaus Heinemann
sobre els clubs esportius a Alemanya mostren que una bona forma
d'integracio dels col•lectius d'immigrats es que constitueixin els
seus propis clubs. Quelcom similar es observat per Antonio Moreno
pel que fa a una gran quantitat de petits clubs de futbol, amb seu
social en un bar, que existeixen en tota 1'aglomeracio metropolitana
de Barcelona (Puig&Moreno&Lopez, 1996). Contrariament del que
diuen els discursos ideologics, dels quals Fesport esta tan
impregnat, intentar aplegar persones de cultures diferents no
afavoreix la sociabilitat dels petits grups; un sector desplaga l'altre i,
finalment, el club se 1'apropia un de sol o cap, ates que tothom ha
deixat d'anar-hi. Es, pero, quan hom se sent entre la seva gent que
pot iniciar la presa de contacte amb 1'altri rnitjancant la participacio
en competicions o altre mena de trobades esportives.

En la descripcio de la cultura esportiva masculina i ]a femenina
he agafat els trets mes diferenciadors. Tambe es cert, pero, que la
mateixa enquesta de 1'any 95 conte indicacions de fenomens en que
la variable genere no es diferenciadora, sing que homes i dones
tenen comportaments i actituds similars. La preocupacio per la
salut, 1'atenci6 al cos, la practica d'esports en que el nombre duns
iguala el de les altres, la preferencia per activitats de caire mes
recreatiu..., tambe son indicis que els estereotips associats al genere
estan canviant, tant en Fesport com en altres ambits de la societat.
I, entrem mes en detail, hi ha cada cop mes dones que, per exemple,
abracen amb passio Fesport d'alt nivell i homes que rebutgen
aquesta forma tan dura de relacio amb el propi cos i -tambe amb
passio- es dediquen al ioga, les gimnastiques suaus, la
contemplacio, etc. (Bunuel, 1992).

Com he dit, per entendre aquests processos de diversificacio es
necessari canviar de registre teoric i partir de la proposta de Felix
Ortega; es a dir, de la individualitzacio del genere en les societats
avangades contemporanies. En els apartats que segueixen analitzo,
en primer lloc, la manera com Fesport ha contribuit a la construccio
social de la masculinitat i la feminitat per veure, tot seguit, les
variacions i diversificacions que s'estan produint en els darrers
temps.
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Esport i construccio social de la masculinitat

L'any 76 David i Brannon (cf. Klein, 1990:179) van estudiar les

directrius mes frequents que rebien els nens americans durant la

seva socialitzacio. Poden agrupar-se en quatre categories:

1. "No sissy stuff', o el rebuig de qualsevol actitud que pugui

tenir connotacions femenines.

2. ''The big wheel", tenir exit, estatus i aparentar-ho.

3. "The sturdy oak", mostrar autoconfianca, seguretat i

satisfaccio.

4. "Give'em hell" o una certa aura d'agressivitat i violencia.

Michael Klein (1990) observa com aquestes categories -que

reprodueixen de forma molt estereotipada la masculinitat

hegemonica- poden treballar-se de forma privilegiada en 1'esport.

Per aquest motiu, Hans Bonde (1996) 1'anomena "laboratori de

masculinitat" i en fa una analisi molt mes afinada per al cas de

Dinamarca a principis del segle XX.

Segons 1'autor, reprenent -almenys en part- el pensament

parsonia, l'esport esdevingue un hoc especialment important per a

la contruccio de la masculinitat quan, amb motiu de la revolucio

industrial, 1'esfera familiar i l'educacio de les criatures queda sota la

tutela de les dones. Els homes sortien de casa per anar a treballar.

La divisio de funcions s'accentua. Es conegut que 1'ideal burges de

mestressa de casa es construeix tambe durant aquest periode. La

socialitzacio dels homes s'havia de basar en valors dels quals les

mares no eren una referencia a imitar: individualisme,

independencia, esperit de lluita, valentia i disciplina. Llavors, "els

homes (...) de forma mes on menys conscient, crearen espais on

poder descobnr i construir la seva masculinitat" (Bonde, 1996:87).

L'esport n'era un i practicant-ne podien crear un cos, unes

habilitats motrius i un caracter que reflectis la competitivitat en la

societat moderna.

Per a Bonde, l'impacte de la industrialitzacio tingue una

importancia enorme en la modelitzacio del cos masculi. La

referencia ideal del cos aristocratic i dels esports (vela, rem, hipica i

ciclisme) relativament estesos a la Dinamarca d'aquell moment es

transformaren radicalment. L'autor fa una analisi d'aquesta

transformacio analitzant la premsa escrita, articles i imatges

grafiques durant el periode del canvi de segle. Les categories

d'analisi emprades per observar-la son les seguents: 1) percepcio del

temps, 2) percepcio de 1'espai, 3) el criteri de valoracio (estetica,

hores/minuts/segons, metres...), 4) el concepte de record, 5)

resultats, 6) mitjans tecnologics emprats i altres ajudes, 7) ideals
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fisics i corporals, 8) valors que es considera que un home ha de
tenir i 9) relacions de les anteriors segons edat, genere i classe.

"La velocitat esdevingue una norma central per al moviment
masculi en la cultura esportiva del 1900" (Bonde, 1996:21). Bonde
parla de 1'home rapid en contraposicio a la m.anera elegant com fins
aquell moment s'havia recomanat que els esports fossin practicats.
La introduccio d'una mesura de temps, pero tambe el record
absolut, fou una novetat i volia associar-se a l'ideal de progres que
s'estenia com a categoria etica en l'entorn social". La velocitat
esdevingue progressivament categoria hegemonica. Tanmateix, aixo
no es produi sense polemiques, ates que "el 1900 no tothom estava
mentalment preparat per al culte a la velocitat en 1'esport" (Bonde,
1996:72). A cada pals on s'analitza la questio trobem testimonis
d'aquestes resistencies a noves activitats i usos del cos. En el cas
espanyol, a la cita reproduida per Francisco Lagardera (1992:25), el
debat tambe reflecteix les tensions socials del moment:

"Corremos ciegamente a extranjerizarnos. No, no hay termino de
comparacion. Primero el caballo, despues el velocipedo. Primero la
tradicion espanola, castiza, autentica y poetica llena de gloriosas
tradiciones, de amorosas leyendas y de gratisimos recuerdos;
despues la importacion extranjera sosa e insipida en la que todo es
cuestion de rutina, de equilibrio".

A 1'home rapid, cal afeigir-hi 1'home tecnologic. La importancia de
la tecnologia en la industrialitzacio tingue efectes en 1'esport i els
joves burgesos inventaven tota mena d'estris que ajudessin a
millorar el rendiment esportiu. Es tractava que, amb un minim de
forca, s'adquiris la maxima eficacia gracies al suport tecnologic.
L'home burges s'havia de distingir de les classes populars pel
domini de la tecnologia. En un fragment d'article reproduit per
Bonde (1996:82) es llegeix: "el refinament de 1'home burges en
contrast amb la forga bruta del proletariat es veu clarament en el
golf. Encara que en els cops llargs calgui una certa forca, hi ha molt
de temps entre una tirada i 1'altra, i en les curtes es mes important
la precisio que la forca".

L'home tambe havia d'anar amb 1'esquena ben dreta: "el burges
tens simbolitzava autocontrol i fermesa de caracter" (Bonde,
1996:79). No podia viure en el present, sing que havia de mirar
endavant per anticipar-se als esdeveniments. Aquesta questio

7. La introduccio del record com a gran tret distintiu de l'esport contemporani ha
estat acuradament analitzada per Allen Guttmann , 1977. S'ha de tenir en compte, per
exemple , que a la Grecia antiga no hi havia cap interes per la mesura o la superacio
de les marques assolides . Per a mes explicacions al respecte , a mes de Guttmann,
vegeu Richard Mandell, 1987.
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planteja certs problemes en la practica d'alguns esports (patinatge,

ciclisme, hipica...) perque, tot i que la norma tradicional era anar

amb el cos ben dret, contradeia els principis d'aerodinamisme

necessaris per a l'assoliment de la velocitat maxima. Hi hague

moltes polemiques, en alguns casos es generaren noves formes de

practicar-los, pero, finalment, els joves burgesos, que seguien

mantenint les seves esquenes tenses a la vida quotidiana,

adoptaren el lema segi ent per a les seves activitats esportives:

"ajup 1'esquena i ves rapid ben lluny" (Bonde, 1996:79).

Entre les classes populars 1'ideal corporal masculi era tin altre.

La cultura corporal propia dels homes treballadors se centrava en

l'ideal de la forca i no pas en la velocitat. Els primers esports a

1'entorn dels quals es crearen clubs foren la boxa, la lluita i

l'halterofilia. Suar, la demostracio de la forca brutes, el valor i la

violencia n'eren els valors exaltats. Els esports col-lectius

-especialment el futbol- tambe arrelaren entre els homes de les

classes populars, tot i que els primers clubs existents a Dinamarca

foren creats pels homes de la burgesia. Els obrers veieren en

aquests esports un espai per "desenvolupar la solidaritat col•lectiva

que fou 1'element mes important en la seva lluita per 1'alliberament

social i politic" (Bonde, 1996:81). En ambdos casos, 1'estereotip de

masculinitat s'associa als valors (forga i solidaritat) que, mes en11a de 1'esport,

estaven mes pr6xims en la vida quotidiana dels treballadors i que acabaren

per esser els fonaments d'una cultura propia.

Per acabar, i sempre segons Bonde, la fascinacio de 1'esport com

a lloc de contruccio de la masculinitat es que, a mes d'esser un

laboratori privilegiat per treballar les qualitats exigides socialment

als homes durant la industrialitzacio, donava cabuda -als vestidors,

en els desplacaments, als vespres durant les concentracions, etc.- al

desenvolupament dels "tabus i fantasies masculines" (Bonde,

1996:89). Sens dubte, trobern en aquest fet una explicacio molt

consistent sobre les resistencies dels homes d'acceptar les doves en

1'esport. Qualsevol argument era bo -i en veurem de tota mena- per

garantir 1'exclusivitat en un mon que, corn pocs d'altres, permetia

alhora la construccio de la masculinitat socialment dominant i la

recreacio d'un mon masculi on era possible fer aparents "els ambits

ocults de la masculinitat" (Klein, 1990); entre homes, amb la

garantia que les febleses i desviacions de la norma oficial no

sortirien d'aquella estricta privacitat i, per tant, no afectarien la seva

imatge publica.

L'esport continua essent un iloc privilegiat de construccio de la

masculinitat. Carmen Diez Mintegui (1996), ho estudia en els petits

clubs bascos de futbol, dels quals es nodreixen els grans clubs (el
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planter) per anar renovant els seus equips. Encara que darrerament
s'hagi constituit algun equip femeni, la separacio estricte de sexes i
els rituals que regeixen en el proces de preparacio i seleccio mostren
l'eficacia de l'entorn esportiu perque aquests nens esdevinguin
homes segons les espectatives i pautes que els envolten.

Tanmateix, aquesta masculinitat hegemonica -en 1'esport i fora
dell- cada cop esdeve objecte de mes critiques. L'evolucio del
sistema esportiu contemporani -del qual les doves no en son
exemptes-, 1'hedonisme ascendent, el canvi de valors de la societat
postindustrial lligat a noves exigencies d'una societat cada cop mes
terciaritzada, etc. han generat altres patrons de relacio amb el cos
que posen en evidencia el caracter patologic de certes expressions
d'esport practicats principalment -quan no unica- per homes.
L'article de Michael Messner (1990) sobre "When bodies are weapons:
masculinity and violence in sport" , referit als Estats Units, el d'Arja
Laitinen i Aarto Tiihonen sobre "Narratives of men's experiences in
sport", situat a Finlandia, son alguns dels exemples escrits en que es
troben testimonis del que representa la masculinitat estereotipada
duta a 1'extrem: lesions de per vida, brutalitat en el tracte quotidia,
homes que ja no saben que o qui son... Hi ha una reaccio social
generalitzada contra aquests extrems.

Com en d'altres esferes de la vida quotidiana, s'assisteix a una
redefinicio de la masculinitat en 1'esport. Les incerteses son grans.
Rebutjat el masclisme esportiu, quina -o quines- es la nova
masculinitat esportiva?

Michael Klein reivindica fer visibles "els costats ocults de la
masculinitat". Allo que a principis de segle era tabu, i els homes no
podien mostrar, ha de posar-se en valor. Les emocions, les febleses,
les inseguredats... han de ser descobertes, fetes aparents i no
negades. Pei que fa a 1'esport, centra la seva idea en el concepte
d'autoexploracio del cos. Consisteix en el fet. que els homes retrobin
el seu cos, oblidat en la practica esportiva tradicional. En aquesta,
l'objectiu es el rendiment i el cos es l'eina per assolir-lo. Es tracta,
ara, de fer del cos el centre de l'activitat per coneixer-lo en els seus
punts forts i en els febles; aquests darrers no s'han de considerar
com una cosa que fa nosa, sing que cal prendre'n consciencia i
transformar-los perque esdevinguin experiencies positives
individuals. Ja no es tracta de respondre a exigencies externes, sing
a aquelles que provenen de la persona i, en tot cas, del seu entorn
mes proxim.

Un exemple summament atractiu es el relat escrit en forma
autobiografica per Aarto Tiihonen (1994). El titol de Particle, per si
sol, ja es prou significatiu: "Asthma - the construction of the
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masculin body". Fins a l'arribada dels atacs d'asma, 1'autor fines fou

un nen que gaudi del reconeixement del seu entorn gracies als seus

exits en atletisme. L'asma fou una ruptura no nomes de la carrera

esportiva, sing de la vida en general, ates que influi en el seu

posicionament davant el m6n. Ja no n'era el centre, ja no estava

entre els exitosos, sing que s'havia de quedar al marge perque ja no

podia respondre a les demandes d'entrenadors, de companys i del

mateix esport. Entry en una fase de profunda desorientacio,

inseguretat, insatisfaccio que exigi un llarg proces de retrobament.

Durant aquest periode, la vida el porter a estar molt mes en contacte

amb el mon femeni a traves de les seves germanes i de la mare.

Amb elles podia fer activitats mes avinents al seu estat fisic i,

segons el seu testimoni, tingue experiencies desconegudes per a

molts nois de la seva edat. Poc a poc, va construint un mon propi en

el qual una part molt important es 1'autoexploraci6 del cos per

aprendre a preveure i a controlar els atacs d'asma: saber en quines

situacions hi ha mes possibilitats que es produeixin, que fer quan

apareixen, quines activitats corporals son mes avinents per al seu

benestar, etc. L'article s'acaba amb el fragment segiient:

"Actualment veig que lasma ha estat una riquesa per a mi; i no

la vull esborrar del meu mon d'experiencies. Quina forma de

corporalitat tindria ara si hagues estat un jove atieta amb salut,

disciplinat i autosatisfet?" (Tiihonen, 1994:59).

En aquests testimonis sobre la recerca d'una masculinitat

esportiva que no sigui masclista, hi trobem la individualitzacio del

genere de que parla Felix Ortega. Tot i que hi hagi una cultura

esportiva masculina de referencia, el proces d'individualitzacio que

caracteritza la societat contemporania, possibilita un espai perque

cada home, amb una biografia i un entorn particulars, adopti un

comportament esportiu que li doni una identitat i que el faci

sentir-se be en la seva relacio amb els altres. I atesa la disminucio

-que no desaparicio- del control social que observem en entorns

cada cop mes amplis, pot viure confortablement el seu esport

malgrat entrar en flagrant contradiccio amb el que la norma

dominant consideri com a esport d'homes. Aquesta separacio entre

la vivencia personal de 1'esport que hom practica i el que des de fora

es pugui dir al respecte tambe es cada cop mes comuna en 1'esport

femeni. Me n'ocupo a continuacio.
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Feminitat i esport : la conquesta d'un nou espai tot mantenint
un comportament propi

En els origens, 1'esport modern no era un mon de dones, ni c,ls
homes hi toleraven la seva presencia. Llavors, a diferencia de la
d'aquests, la historia de 1'esport femeni s'inicia amb les
reivindicacions de les dones destinades a poder accedir-hi. I, encara
avui, quan la seva presencia numerica es molt gran, son objecte de
tracte desigual, d'accions discriminatories, sobretot en 1'esport
vinculat a clubs i federacions.

La posicio de rebuig al fet que les dones sIincorporessin a
1'esport, s'acompanyava dun discurs patriarcal que dictava que
podien fer o no les dones en aquest camp. Corn en d'altres ambits
de la vida, el metge, el pare (i la mare) i el capella eren els que
transmetien aquestes normes. I es a partir d'aquestes normes que
les dones de la burgesia s'iniciaren en els esports.

Jennifer Hargreaves (1993), per a l'era victoriana anglesa, Mila
Garcia (1992), per a tota la historia de 1'esport femeni a Espanya, i
Nerea Cortes (1996), per a 1'epoca franquista, mostren admirablement
corn 1'acces a 1'esport per a cada periode nomes fou possible si es respectaven
els paradigines dominants de feminitat. El control social i la penalitzacio
contra els quals sapartaven eren molt grans.

A 1'Anglaterra victoriana el culte a la familia "actua corn a linia de
forca en els inicis del desenvolupament de 1'esport" (Hargreaves,
1993:71). Les dones tenien una funcio molt concreta dins.la familia:
11
ateses les seves caracteristiques innates fisiques i emocionals, es
considerava que havien de romandre a casa i esser bones esposes i
mares i, partint del mateix argument, es creia que estaven poc
dotades per exercir funcions en 1'esfera productiva (...) la maternitat
es considerava la funcio mes elevada de les dones, essencial per al
progres saludable de la nacio" (Hargreaves, 1993:72). En aquest
marc hi havia una prescripcio molt concreta de quins esports eren
aptes o no, les finalitats eren sobretot terapeutiques i educatives i,
tot plegat, rodejat de 1'extrem puritanisme que caracteritzava la
societat anglesa d'aquell moment.

La situacio espanyola per a la mateixa epoca no fou gaire diferent
fora dels matisos propis de cada entorn. L'etapa de la II Republica,
en canvi, aporta variacions significatives en la concepcio de la
feminitat i els efectes foren ben palesos en l'esport. Tanmateix, Mila
Garcia, deixa ben clar que els avencos es combinaven amb
retoriques convencionals que potser tenien la funcio de legitimar els
canvis que es proposaven. El fragment seguent es significatiu al
respecte: "(el deporte ha de servir para) hacer de ellas (las mujeres)
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personas moral y fisicamente libres sin miedo a las

responsabilidades, preparadas para hacer respetar sus derechos, en

todos los campos, sin perder la gracia que siempre han tenido para

fascinar"7 (Garcia, 1992:48). L'esport femeni fou objecte d'una

tolerencia molt mes gran i, de forma progressiva , les dones

s'iniciaren en tennis , natacio , excursionisme , atletisme i , fins i tot,

futbol! L'esport, per a nens i nenes, arriba a les escoles que s'havien

iniciat en els processos de renovacio pedagogica. En el mateix

periode s'inicia amb mes forca la difusio d'aquesta practica entre la

classe treballadora; a Catalunya sabem que assoli nivells

importants i es probable que tingues efectes positius entre les dones

que hi pertanyien (Pujadas&Santacana, 1995). Es probable, tambe,

que el pensament llibertari , innovador pel que fa a la reflexio sobre

el cos i les practiques fisiques , facilites 1'acces de les dones en

aquest ambit ; ho podem veure a traves dels treballs exploratoris

efectuats per Angels Llonch (1996) i Jordi Planas (1997).

No cal ni dir que el franquisme represents una aturada radical

de totes aquestes iniciatives . En un context en que les dones

depenien del pare o del marit per a les questions legals, en que el

divorci, i'avortament, el control de la natalitat... foren prohibits i

perseguits , l'escola mixta suprimida, certes professions i la

universitat desaconsellades , etc., is situacio en 1'esport havia de

canviar necessariament. Es torna al paradigma de feminitat basat

en 1'exaltaci6 de la maternitat aquest cop , a mes, destinat a

reproduir -tan biologicament com ideologica- 1'especie, la rata

(Cortes, 1996: 49). El fragment recollit per Nerea Cortes respecte del

que havien de ser les dones es prou revelador : " se las educo para su

papel de ama de casa, concocedora de los secretos de la cocina, el

lavado y el planchado , buena administradora del salario del marido

y cuidadora de los hijos , alejada de la cultura, sin interes por

conocer y sin necesidad de aprender mss de lo estrictamente

necesario para ser esposa y madre" (Cortes, 1996:50).

L'esport femeni s'encomana a la SecciOn Femenina, degudament

tutelada per 1'Esglesia CatOlica i la classe medica . Les dones havien

de practicar esports que no estiguessin en contradiccio amb la seva

feminitat ; es a dir, havien d'afavorir la delicadesa , la gracilitat,

1'harmonia, 1 ' elegancia , la flexibilitat , 1'agilitat i la bellesa. A mes de

is gimnastica , eren vivament aconsellats el tennis, la natacio i el

voleibol . En canvi , el futbol , el rem, la lluita , la boxa i el ciclisme

eren prohibits . En documents de 1'epoca, molt sovint escrits per

metges, trobem testimonis destinats a legitimar aquestes

8. La cursiva es meva.
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imposicions. En citem dos com a exemple:
"... doncs, tot i que aparentment la dona sembli realitzar-los amb

capacitat suficient, constitueix una sobrecdrrega que interfereix en
el cicle de la seva vida sexual, creant una situacio "d'angoixa
reproductiva" i la depressio de les funcions sexuals, juntament amb
un estat d'estres psiquic, altament perjudicial" (Grup de dones
vinculades a 1'esport, 1977:42 1).

"El cos masculi to qualitats fisiques millors, mes massa muscular
i sobretot una capacitat de decisio mes gran, una voluntat mes
ferma, que es potser el que fins ara ha donat a I'home la superioritat
en la vida de relacio" (Grup de dones vinculades a 1'esport, 1977:42 1).

Tot i aixo, la situacio no fou igual durant tot el franquisme i Mila
Garcia observa com a partir dels anys seixanta, amb 1'obertura
politica i economica del regim franquista, s'iniciaren un seguit de
canvis en la societat espanyola que ens acostaren a les formes de
comportament europees. El nombre de dones que practicaven
esport comenca a augmentar i els esports que li eren permesos
tambe s'amplia. Tot i aixi, el canvi mes important en els
comportaments esportius femenins s'inicia amb 1'etapa de la
transicio i anys posteriors.

A partir de la transicio, les dones van anar incorporant-se en
1'esport de manera progressiva i, en el moment actual, en el sistema
esportiu trobem interrelacionades una cultura esportiva masculina i
una femenina que Phan diversificat fent possible que cada u i cada
una trobin una o diverses activitats que responguin als desitjos
individuals. Les dones no han copiat els patrons de comportament
masculins sing que, genericament, hi han aportat els que es deriven
de la seva propia cultura i socialitzacio.

Aixo no obstant, corn per al cas dels homes, en el marc d'aquesta
referencia general es donen fenomens de trencament amb
1'estereotip tradicional molt especialment quan es tracta de dones
que practiquen esport de competicio, vinculat a clubs i federacions,
centrat en la victoria i en l'assoliment de la performance. Es donen
situacions molt variades que remeten -com en I'apartat anterior- al
proces d'individualitzacio del genere. Lesport de competicio to uns
requeriments que s'aparten del que es considera femeni: competir
contra els altres, control emocional que permeti donar el maxim
rendiment, aprofitar al maxim les incerteses del reglament -arribar
al limit de la infraccio- per treure'n profit en favor propi o de 1'equip,
projecte individualitzat construct a llarg termini destinat a assolir
1'exit (la preparacio es Varga i, de vegades, dolorosa)... Shavia escrit
que les dones implicades en aquest esport patien un conflicte de
rols entre les exigencies de la practica i els valors interioritzats en el
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proces de socialitzacio. Ja fa molt de temps que aixo s'ha desdit i

totes les investigacions demostren que aquestes dones se senten

perfectament comodes en aquesta practica i no pateixen cap

conflicte intern en fer-la, encara que es tracti d'esports anomenats

"masculins" (Allison, 1991; Garcia Ferrando, 1982; Campos, 1995;

Martin&Puig, 1996; Puig, 1996). Masculi o femeni son

construccions socials i, per tant, sotmeses a transformacions

permanents; les dones han accedit en aquest esport adaptant-se als

seus requeriments, la qual cosa no impedeix que, alhora hi projectin

valors i comportaments propis de la cultura heretada.

Es molt interessant veure com la practica d'aquests esports

esdeve l'eix central a l'entorn del qual giren les seves vides. El repte

que representen, l'exit i les derrotes, les amistats, el reconeixement

obtingut, els esforcos fets per superar els mals moments, els

desplacaments i les concentracions... configuren un mon a traves

del qual han configurat la seva identitat i autoestima.

Montse Martin ha recollit testimonis molt il-lustratius referits a la

manera com aquestes dones viuen 1'esport que practiquen i el que

representa per a elles (Martin&Puig, 1996).

Una d'elles expressa d'aquesta manera el gaudiment que li

produeix l'esport:

"Pero si, realmente me gusta mi deporte y lo necesito pares vivir, porque

necesito de la dosis de adrenalina de cada dia y fundir la energia que tengo

entrenando y competir y vivir este mundo" (Ibid, p.6).

Una altra expressa aixi els seus sentiments i els de les

companyes d'equip:

"Suposo que les jugadores, almenys les que jo conec, que juguen

a futbol sala es perque es la seva passio, l'esport que facis en

aquesta edat per amor a fart, el fas perque vols" (Ibid, p.7).

Quant a la prioritat que 1'esport adquireix davant altres

questions de la vida, una jugadora de rugbi diu:

"El rugby es prioritario ante todos los trabajos que me pueden

salir. Si yo para irme a un Campeonato del Mundo me dicen que no

me dan permiso dejo el trabajo y cuando vuelva del Campeonato

pues ya encontrare otro trabajo. Mi prioridad ahora, mientras lo

pueda hacer, es el rugbi, porque me gusta y porque me siento muy

bien haciendolo" (Ibid, p.7).

L'adhesio a l'esport de competicio es fa de manera incondicional,

malgrat el rebuig extern que es dona en molts casos. Com mes lluny

de la imatge de 1'estereotip tradicional de feminitat es troben

aquestes dones, mes gran es aquest rebuig. Ara be, l'interessant es

que el control social o la penalitzacio que se'n deriva han perdut

forca davant la possibilitat de modelar-se com a persona mes enlla
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dell estereotips dominants associats al genere. Com en el cas dels
homes, en el marc d'una cultura esportiva femenina de referencia,
es configuren models diferenciats en que les formes de
comportament son generades pels grups i les individualitats que en
formen part.

En aquest proces d'individualitzacio del genere en el curs del
qua] les dones es distancien de 1'estereotip hegemonic, tambe
s'observen les reaccions provocades pel fet d'entrar en un mon que
tradicionalment no els havia estat assignat. Una gran diferencia
entre elles i els seus companys, tambe practicants d'esport de
competicio, es una autoexigencia mes elevada malgrat que son
objecte de moltes mes discriminacions i entrebancs. En una recerca
que vaig fer comparant nois i noies joves implicats en 1'esport de
competicio, resultava que -en comparacio amb els nois- les noies
consideraven que elles eren el principal problema per assolir els
seus objectius (Puig, 1996). Ells, en canvi, molt mes afavorits per les
institucions, eren comparativament mes critics respecte a les
actuacions d'aquestes. Com ja he comentat en l'inici del paragraf, el
resultat no es nou. Observacions similars s'han fet respecte del mon
del treball i en 1'actitud que solen tenir les dones en la relacio amb
1'esfera piublica. Tenen la creenGa que s'han de guanyar les coses
mentre que als homes, els venen donades.

Tambe ha de quedar clar que el sistema esportiu com a
institucio, i no com a escenari de practiques esportives, continua
essent un mon d'homes8; un mon, en que probablement mes que
en altres esferes, les actituds masclistes hi son molt presents i en
que, en consequencia, tot allo que s'aparti de la masculinitat i la
feminitat hegemoniques es sancionat. Kari Fasting (1997) parla
d'homofobia que defineix com "les actituds negatives contra
homosexuals o actituds que s'hi puguin assemblar". Per aixo, tot i
que no es pot negar una ampliacio dels marges de tolerancia, el
distanciament de 1'estereotip socialment assignat no sempre es viu
sense conflicte. Es donen respostes de diferent mena. Depenent de
cada dona -en funcio de la biografia personal i les situacions socials
concretes que visqui-, les actituds de rebuig es poden viure
adoptant actituds verbals i comportamentals que exagerin la

9. No es ara el moment per estendre'ns sobre aquesta giiestio. En cas de voler tenir
una visio de la presencia femenina en les institucions esportives suggereixo les
referencies seguents: sobre la participacio de les dones espanyoles als Jocs Olimpics i
la seva situacio en l'esport d'alt nivell, vegi's Garcia Ferrando, 1996b; quant als
carrecs dingents en clubs, federacions i institucions de formacio, vegi's
Vazquez&Alvarez, 1990 i Martin, 1995; i sobre la situacio en el mercat de treball de
1'esport, Martinez del Castillo, 1991 i 1992.
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ferninitat (Patricia del Rey, 1977), fent propi el rebuig per no ser

objecte de sospita (Martin 1997), amb estres (Fasting, 1997) o amb

despreocupacio (Martin, 1997). El que em sembla interessant, pero,

es que si en els inicis de 1'esport femeni Tunica opcio possible que

tenien les dones per accedir en aquesta practica era assumir

estrictament el paradigma dominant de feminitat, ara, tot i que el

control i la penalitzacio socials continuen existint, no poden impedir

comportaments que se'n distanciln. Cal, doncs, que, com en el cas

dels homes, els estudis contemplin la diferenciacio que es produeix

entre el que les dones senten i fan respecte a 1'esport que practiquen

i el que 1'altra gent pugui opinar respecte del que fan o son. Cal

abordar la questio considerant que es tracta de dues esferes que no

estan incomunicades, que s'interrelacionen -sovint conflictivament-,

pero que, alhora, tenen una autonomia i una dinamica propies.

Conclusions : a manera d'interrogants

Un article es sempre una etapa d'una reflexio que mai sIacaba.

L'exercici de posar en ordre els coneixements que Phan fet possible

condueix immediatament a plantejar nous interrogants que s'han

de deixar per mes endavant, altrament no el podriem donar mai per

acabat. Per aquest motiu, vull finalitzar aquest article sobre genere i

esport parlant dels interrogants que no he sabut contestar i que

desitjo que tambe puguin ser objecte de debat i suggeriments de

recerques futures.

La primera questio que se'm planteja es si les dues cultures -la

femenina i la masculina- que avui es donen en el panorama de

practiques esportives son transitories; es a dir, si, de forma

progressiva, la individualitzacio del genere s'imposara fins al punt

que el genere com a variable explicativa desapareixera. Des del punt

de vista teoric, aixo es el que Cristina Brullet anomena "teoria de

l'abolicio dels generes" que traduit a la vida real consistiria en

l'assoliment d'una utopia igualitaria (Brullet, 1996:304). En

qualsevol cas, sembla adient iniciar un proces de revisio

epistemologica i entendre que els homes i les dones construeixen la

seva identitat com a persones amb el rerefons d'una cultura

femenina i una masculina. Els estudis han de tenir en compte

aquesta interaccio.

En segon lloc, si en la construccio social del genere el pes dell

models hegemonics disminueix davant els de la xarxes relacionals

de les persones, s'obren interrogants sobre els mecanismes

mitjancant els quals es produeix el proces de socialitzacio. De quina

manera i per que 1'entorn mes proxim pren protagonisme en la
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socialitzacio de la persona per sobre dels patrons culturals
dominants? Quines caracteristiques biografiques expliquen la
capacitat mes o menys gran per construir-se corn a persona mes
enlla de les imposicions socials associades al genere? Quins canvis
introdueixen dones i homes quan s'inicien en activitats esportives
que tradicionalment no han estat associades al seu genere?, de
quina manera aquests canvis poden influir en les percepcions
socials estereotipades associades a una especialitat esportiva,
fent-la mes accessible per a tothom?

Per ultim, em demano si el model teoric d'analisi que proposo
nomes serveix per analitzar la relacions de genere i esport en un
context cultural llati, corn es el nostre. Em crida l'atencio no haver
trobat documentacio que insinues una aproximacio similar en ]'area
anglosaxona quan aqui, en canvi, tot just comencant a consultar
literatura sociologica, o simplement parlant amb altres persones, ha
quedat clar que hi ha preocupacio sobre el terra; tant en ]'ambit
restringit de la sociologia de ]'esport com en els estudis sobre el
genere.

Les relacions de genere es construeixen en un context social
concret i es innegable que el mon llati to elements diferenciadors
importants respecte de l'anglosaxo. Per que els estudis sobre genere
i esport en aquest segon adopten sistematicament com a
perspectiva teorica la necessitat que les dones conquereixin el poder
masculi en el mon de ]'esport -aixi com a la resta de la societat-, i no
s'emfasitza en la diferencia introdulda en aquest mon per les dones
com a consegiiencia del seu llegat cultural i les seves practiques?
Per que, en canvi, a Espanya i a Italia -on el potencial de recerca es
molt inferior- ja fa temps que ens fern preguntes en aquesta direccio
i ens neguitegem perque encara no hem sabut elaborar una teoria
consistent que reveli les particularitats de la socialitzacio i la
construccio social del genere en ]'esport en els paisos llatins? No hi
ha dubte que encara ens queda un llarg carpi per recorrer.
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