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Resumen : El articulo trata de las emociones en el deporte. No aborda la

perspectiva de las personas sino la de las normal, reglas y estructuras

generales que existen independientemente de las mismas. En este sentido,

las emociones son hechos sociales y, por tanto, relevantes para la Sociologia.

Debido a la escasez de estudios empiricos, el articulo tiene un caracter

programatico. Trata las siguientes cuestiones: tipologia de las emociones en

el deporte, funciones, gestion de las emociones, trabajo emocional, la

comunicacion de las emociones, las emociones con-to proceso y problemas

teoricos y de metodo en las investigaciones.

Abstract Emotions are social facts to be studied by Sociology. Norms, rules

and social structures are independent of people. From this point of view,

emotions in sports are analyzed and a set of theoretical and methodological

proposals are offered. Because of the poorness of available empirical research

these proposals mainly have a programatic character dealing with_- types of

emotions in sports, the functions, managment and communication of emotions

and the emotions as processes.

1. Aquest article sera publicat en llengua alemanya sota el titol Emotionen im Sport.

Skizze einer soziologischen Analyse en un Manual de sociologia comparada de 1'esport

editat per Klaus Heinemann i Manfred Schubert. La data de publicacio i 1'editorial

encara no s'han concretat.
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1. Les emocions en 1'esport com a problema sociologic

Un esport sense emocions es inimaginable. L'entusiasme davant
una victoria i el desengany davant la derrota, la febre abans d'un
partit important i el gaudi2 que cada persona sent tot practicant
esport, l'orgull davant un exercici sense faltes i 1'alleugeriment que
es to en arribar a port quan -tot navegant- ens ha agafat el mal
temps, la satisfaccio davant el joc net dels guanyadors i la rabia
enfront d'una decisio erronia de l'arbitre. Tot aixo forma part de
1'esport aixi com: el mal humor quan el "nostre" equip ha perdut,
pero tambe l'orgull nacional quan "hem" guanyat, el sentiment de
pertanyer a un col-lectiu durant la cerimonia inaugural dels Jocs
Olimpics, com la confusio davant el fracas prematur del nostre o de
la nostra esportista favorit/a. I tambe hi podem afegir: l'amistat i
l'enemistat en el club, el sentiment de plenitud, pero tambe les
enrabiades fent treball voluntari, sentiments tals, en definitiva, com
confianca, solidaritat o explotacio.

Les emocions son un component molt important de 1'esport i, en
consegiiencia, tambe una part fonamental de la recerca en ciencies
de l'esport, especialment la psicologia de 1'esport: el seu arrelament
en la nostra conducta, i com a part de l'experiencia, la seva
influencia en la regulacio del cornportament, el seu significat en els
processos congnitius, 1'aprenentatge i ]a motivacio, les tecniques per
influir-les i dirigir-les, el seu significat per avaluar els resultats de
l'accio son exemples de temes que es treballen3. A primera vista pot
semblar que la psicologia de 1'esport es la disciplina mes adient per
aclarir les relations existents entre emocions i esport ates que
aquestes semblen ser quelcom molt individual; formen part de la
nostra experiencia interna i personal amb la qua] nomes en qualitat
de persona individual podem i hem d'afrontar-nos-hi.

Que to a veure, doncs, la sociologia de 1'esport amb el nostre
bagatge emotional? Es preocupa de les normes, regles i estructures
generals que existeixen independentment de les persones. La
resposta, per tant, es simple i nomes sorprenent en un principi: les
nostres emocions tambe son socials i, per tant, fets rellevants des
del punt de vista sociologic. Per dir-ho amb poques paraules: els
sentiments que tenim i les situacions en les quals podem o devem
mostrar-los, la manera com ens hem de comportar en relacio a allo

2. "Spas" en alemany. La traduceio exacta no existeix. Hem emprat indistintament
"diversio" i "gaudi".

3. Per a una visio general de la recerca en Psicologia de les emocions esportives vegeu
Hackfort, 1991. Respecte les tecniques mes habituals emprades perque no destorbin
sing que ajudin en l'assoliment de I'exit esportiu vegeu Perez, 1995.

118



Emocio n s en 1'esport. Esbos d'u na o nalis i sociologica

que sentim, la utilitzaeio o oeultacio de les nostres emocions, les

situacions en que fem una coca o altra depenen del context social i,

en consegilencia, son molt diferents segons les cultures o els temps

historics.

Tot aixo ens condueix a la reflexio segi ent: hi ha ben pocs

sentiments que se sapiga amb seguretat que tenen un origen de

tipus neurofisiologic. Ni 1'amor ni 1'odi, ni el gaudi ni la rabia, ni

l'alegria ni la tristor, o la vergonya i la simpatia, com la desesperacio

i la joia o 1'orgull i la covardia son de naturalesa fisiologica. Son,

com la majoria dels nostres sentiments, apresos en situacions

diferents, en el marc de les que hem hagut de modelar-los. I tambe

es socialment regulada la forma com mostrem (o amaguem) en

public els nostres sentiments.

Tot el que hem dit pot esser il-lustrat amb dos exemples. El

primer mostra que en 1'esport ens comportem de forma diferent a

com ho fem en altres ambits de la vida quotidiana; en especial, el

mon professional. En aquest darrer hem apres i, fins i tot, hem estat

forcats a fer-ho, a refrenar les emocions. Ens podem imaginar la

nostra feina, el nostre treball en organitzacions i a altres ambits de

la vida sense emocions. L'anomenada 'norma de la racionalitat"

(Thompson, 1967; Ashforth&Gibbs, 1990) exigeix que, com a minim

de cara 1'exterior, no hi hagi cap dubte que tot es racionalment

ordenat i regulat. Els comportaments racionals son considerate

adequats i reflexius, els no racionals deficitaris i que poden

atemptar contra els propis interessos. Espontaneitat, emocionalitat,

intuicio, subjectivitat, inspiracio, etc. son rebutjats ates que son

irracionals i incontrolables des de la perspectiva de la rao. Si fos

possible, s'haurien d'evitar. L'exterioritzacio dels sentiments aixi

com parlar-ne son questions tabu o, si mes no, sospitoses4. Tot aixo

no es dona en 1'esport. En aquesta activitat queda ben clar que,

almenys en part, les emocions poden exteriori tzar-se. La mateixa

persona que davant un acomiadament ha de reaccionar de forma

controlada, no es veu impedida de reaccionar amb rabia i

agressivitat davant la derrota del "seu equip". Qui reacciona amb

serenitat davant els seus exits professionals, pot acabar ballant amb

grans expressions d'alegria i fent-ho saber a tothom en acabar de fer

un "hole in one" a la seva partida de golf; qui to cura d'evitar tot

contacte corporal, per por que sigui interpretat incorrectament, cau

en els bravos dels altres en haver fet un gol decisiu o guanyat una

competicio; i qui es to per una persona continguda i austera, pot no

4. Fins i tot en aquests ambits tambe hi podem trobar diferencies culturals. La

pressio per controlar les emocions a la vida quotidiana semblaria ser menys forta als

paisos Matins que, per exemple, a Alemanya.
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avergonyir-se de plorar quan es aclamat o aclamada dalt del
podium. Veiem, doncs, que en molts ambits de la vida les emocions
i la seva exterioritzacio son sovint contrafactiques. Quan tin fet to
un significat existencial molt important, tot i que ens produeixi un
gran impacte, tractem de no aparentar-ho. En l'esport, en canvi
-excepte per a les poques persones que s'hi guanyen la vida-
1'expressi6 d'allo que se sent no te, en principi, eonsegiiencies. I, per
tant, no nomes tothom ester legitimat per tenir la implicacio
emocional que desitgi sing tambe per mostrar-la. A mes, aixo es fa
de manera diferent segons els tipus d'esport i els entorns culturals
on es viu.

L'altre exemple mostra la relativitat historica de les emocions. La
disciplina progressiva a que han estat sotmeses les nostres
emocions en el curs de la historia de les societats modernes ha estat
abastament descrita i explicada5. Norbert Elias, per la seva banda,
es un dels pocs sociolegs que ha explicat i descrit els canvis en els
significats atribults als sentiments prenent com a exemple els casos
de 1'agressivitat i la vergonya de que l'esport no es exclosf'. En
concret, ha analitzat ]'augment de la nostra sensibilitat respecte de
comportaments agressius i el de la vergonya en situacions
compromeses. Aquest grau de sensibilitat to relacio amb el nivell de
desenvolupament de l'organitzacio estatal: com mes evolucionada es
aquesta, el control de la violencia passa a dependre
progressivament d'institucions especialitzades. Es en aquest
moment quan la sensibilitat envers aquesta violencia creix. I es
important considerar que les organitzacions estatals a la Grecia
antiga eren molt menys evolucionades que a les societats modernes
de manera que la responsabilitat de la proteccio era responsabilitat
de les families i els clans7.

5. Recordem entre d'altres les tesis de Foucault (1961) respecte la disciplinacio
progressiva en 1'espai i el temps a que ha esta sotmes el cos.
6. "Los antiguos Juegos Olimpicos duraron mas de mil anos. Quizas a lo largo de este
periodo se produjeron fluctuaciones en los niveles de violencia permitidos en las
luchas. Pero fueran cuales fuesen estas fluctuaciones, en la Antig- edad el umbral de
sensibilidad respecto a causar danos fisicos, e incluso la muerte, en un juego de
competieion y, por lo mismo, la etica de todos los torneos de entonces, era muy
diferente del tipo de competicion que hoy en dia conocemos como 'deporte- (Elias,
1992:169).

7. Les situacions en que horn s'avergonyia tambe eren diferents a la Grecia antiga: "La
victoria o la derrota estaban en manos de los dioses. Lo ignominioso y vergonzoso era
rendirse sin haber mostrado la suficiente valentia o resistencia" (Elias, 1992:171). El
mateix passava amb el que ara anomenern joc net o amb angles "fair-play": "En el
pancration los contendientes luchaban con todo su cuerpo, con las manos, los pies,
los codos, las rodillas, el cuello y la cabeza; en Esparta usaban incluso los dientes.
Los pancratistas podian sacarse los ojos uno al otro ... tambien estaba permitido hacer
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2. Elements per a una sociologic de les emocions en 1'esport

Ates que ja hem vist que les emocions son un fenomen de caire

sociologic, cal descriure-les i explicar-les amb categories

sociologiques. A continuacio en fem una proposta:

1. Classificacio de les emocions en l'esport: investigar les emocions

en l'esport des d'un punt de vista sociologic es dificil perque n'hi ha

moltes i perque no es possible fer observacions generals que siguin

valides per a cada una d'elles. Tal com ho explica Vester (1991),

molta gent ha intentat -quasi be sempre inutilment- definir i

tipificar les emocions. La nostra perspectiva es una altra; el que ens

interessa es classificar les emocions mes comunes en l'esport a partir

del context en que es produeixen (context d'emergencia), les funcions

que fan i el tipus de treball emocional requerit en coda situacio. De tot

aixo, en parlem a 1'apartat 3 de Particle.

2. Funcions de les emocions: un paradigma important de la

sociologia es analitzar les funcions que fan els Pets socials en els

contextos diferents en que es produeixen. Per aixo, cal considerar

que les emocions exerceixen funcions variades giiestio que

analitzem en 1'apartat 4.

Un aspecte important de les funcions que poden exercir les

emocions es 1'assoliment mes rapid dels objectius o la realitzacio

mes eficac de les tasques en una organitzacio com, per exemple, un

club esportiu o una federacio, en el cas concret de 1'esport. Les

emocions tambe poden facilitar la tasca de 1'esportista o la de qui

assisteix a un espectacle esportiu. Es tracta de dues formes

diferents d'emocions, pero ambdues -tant les que parlen de

funcions en organitzacions com de tasques individuals- poden esser

definides com a positives. Tambe les podriem considerar com a

"emocions instrumentals". Tanmateix, pero, tarnbe es pot donar el

cas que certes emocions destrueixin o facin mes dificil la vida d'una

organitzacio o facin fracassar els interessos dels esportistes. Parlem

Ilavors d'emocions negatives". El capitol 4 discuteix aquestes

questions.

Cal tenir ben present, doncs, que una analisi sociologica de les

emocions ha d'orientar-se des d'una perspectiva doble: la dels

caer al contrario haciendole la zancadilla, asirlo por los pies, la nariz y las orejas,

dislocarle los dedos de las manos, los huesos de los brazos y aplicarles las Haves de

estrangulamiento" (Elias, 1992:169).

8. No s'ha de confondre les emocions positives i negatives amb emocions agradables o

desagradables ni tampoc amb les valoracions socials que se'n fan. La nostra

perspectiva es tan sols instrumental i, en aquest sentit, una mateixa emocio pot ser

negativa o positiva segons el context en que es produeixi.
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actors -esportista, espectadors o espectadores, membres del club- i
la dels contextos socials -el club, 1'equip, el sistema esportiu. Pot
passar que emocions positives pels actors siguin negatives per a
1'assoliment dels interessos dels entorns socials i a 1'inreves.
Aquestes discrepancies son especialment significatives per a la
gestio de les emocions i interessen tant la propia organitzacio com
les persones que en formen part.

3. Gestio de les emocions: com hem dit, moltes emocions
serveixen per assolir millor els objectius i les tasques de les
organitzacions. El seu desenvolupament no es pot deixar a 1'atzar
sing tot el contrari. Qui s'ocupa de la gestio en una organitzacio ha
de vetllar perque hi hagi un clima emocional positiu, desenvolupar
estrategies per desenvolupar-lo i evitar 1'emergencia d'emocions
negatives. En 1'apartat 5 tractern aquest tema.

4. Treball emocional: quan en una organitzacio es desenvolupa
una gestio de les emocions que tendeixen a afavorir el
desenvolupament d'emocions positives i frenar el de les negatives,
les persones que hi pertanyen efectuen un treball emocional per
facilitar-ne 1'existencia. Aquest treball emocional pot esser
considerat des de dues perspectives: a) 1'esforc per influir les
emocions d'altres, per tenir mes exit professional o per realitzar amb
mes eficacia les tasques encomanades; i b) control de la propia
existencia emocional i de la seva expressio. En aquest sentit, es to
cura d'aprendre quines emocions cal desenvolupar o -al menys-
quines mostrar o no, i quina es la manera "apropiada" de
treballar-les. El treball emocional en 1'esport es una giiestio molt
important. Totes aquestes idees queden recollides en la taula 1 i les
desenvolupem en 1'apartat 6.
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Funcions

Tatila I.- Gestio de les emocions i treball

emocional en org initzacions

Perspectiva
Organitzacio Persona

Emocions positives

Gestic de les

emocions

-
+

'I'reball 1em ocional

5. Codificacio i descodificacio de les emocions. Les emocions son

processos interns de la persona per la qual cosa els altres no poden

saber exactament que sentim. Per transinetre-les hem de

codificar-les. Els altres les han de descodificar, es a dir, llegir i

interpretar la forma com les exterioritzem. Es en aquest punt que

adquireixen tota la seva significacio: a) les normes socials ates que

estableixen el "llenguatge" segons el qual les emocions han de ser

expressades en les diferents situacions que es produeixen; b) els

mecanismes de la socialitzacio mitjancant els quals s'aprenen

aquestes normes i la forma adequada de descodificar-les. I, tot i

aixi, sempre vivim amb la incertesa de si les emocions expressades

pels altres son "verdaderes" i si les interpretem adequadament.

Desenvolupem mes ampliament aquest problema de la comunicacio

de les emocions en 1'apartat 7.

7. Andlisi en termes de proces: ha de quedar ben clar que

qualsevol tipus d'emocio, les seves funcions i, fins tot, la gestic o el

treball que se'n fa no son fenomens estatics. Evolucionen de forma

molt dinarnica i prenen diverses configuracions. L'analisi de

1'evoluci6 de les emociones en termes de proces es fa a 1'apartat 8.

Per acabar, afegir que la nostra es una proposta que es molt
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dificil de fer. I aixo no nomes es degut a les limitations d'espai
propies d'un article, sing tambe per les mancances referides a]
coneixement sobre el tema. La recerca en sociologia de les emocions
ja ester prou consolidada9; no passa, pero, el mateix amb la
sociologia de les emocions en 1'esport ambit en el qual s'hi ha
treballat pocl°. El nostre article to un caracter sobretot programatic,
proposa un mart hipotetic per aproximar-se a] tema que il-lustrem
amb explications refer-ides a les recerques existents. Per aixo cloem
Particle amb 1'apartat 9 on fern una revisio dels temes investigats i
les estrategies metodologiques desenvolupades per aproximar-s'hi.

3. Tipologia de les emocions en 1'esport

A la taula 2 hi ha una classificacio de les emocions en 1'esport
segons el context en que s'originen. Corn ja s'ha vist en els exemples
donats a les pagines anteriors, aquests contextos poden
materialitzar-se en tres menes d'ambits diferents: el de la mateixa
practica esportiva, el de 1'espectacle esportiu i el de la participacio o
el treball en una organitzacio esportiva com son ara els clubs o les
federations' 1. En creuar els contextos d'emergencia i els tres ambits
esmentats, sorgeix una classificacio de les emocions mes rellevants
en 1'esport que poden esser il-lustrades amb exemples diversos.

Sense entrar en el detail exhaustiu de cada cas, a les pagines
que segueixen desenvolupern els conceptes principals, tot donant
exemples d'alguna situacio mes concreta.

9. Varen inicar-se en els anys 70. En aquell moment 1'interes de les persones que
investigaven la questio se centrava en el tipus d'emocions. Ben aviat sorienta cap a la
gestio de les emocions. Tarn la societat americana de sociologia com la britanica varen

crear sections de sociologia de les emocions. Vegeu un recull bibliografic a Gerhart
(1986) i una revisio sobre 1'estat de la questio a Gerhart X1988 i 1989) i a Vesper

(1992).

10. Una excepcio important es el nombre tan elevat de recerques realitzades sobre

Pagressivitat i la violencia en 1'esport.

11. Amb la qual cosa aquest ambit tambe inclou les circumstancies emocionals de les

persones que contribueixen a 1'assoliment de 1'exit esportiu com son entrenadors o

entrenadores, arbitres, cos medic. I tampoc no podem oblidar les que son "en els

marges" d'aquest proces, es a dir, familiars, parelles o amistats.
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Taula 2.- Classiticacio bidimensional de les emocions

- -
Ambits

^•^^^

d'emergenaa'

-

_ -.

Practica esportiva ^ Fspt.ctaclc Urganitzacitms

I^:nunions I)iverssici , por . (hull naciunal , Salitilai^c^a^ cn cl

relacionadesamb dcsengany en el desilJusiu ^ uehall <<,Iuntai i

I'activitat j ^x _ __

^adhesions I{ntusiasme Adhesiiiespacisd IJcinltal . i^lenlilicici^l

emucionals ^ amh cl club

1'nuicions en R^thia contra els
^ I'

Aversio cl ' l
ciduti ^ cI

les relations ^ i a uese^!uidurs do I
I li

contactecorporal i an4oc^ui
socials __ _

e^ii i
1 _ I _

f^:mocions en Sentiment f Sentiment de manri ^ Rahia per la

grips I d'identitat colJectiva ^ de puler ^ taGineria

('lima emotional
Rabia pel mal F idclilal dell Swonnod de

de les
(untirniament scguidors Awadmi

organilzacions

3.1. Emotions relacionades amb 1'activitat

Sota aquest concepte agrupem les emocions que sorgeixen durant

1'execucio de 1'activitat. Es el que podriem caracteritzar com

"sentiments esportius".

Sentiments esportius. L'esport es una activitat que genera

sentiments i que s'acompanya de sentiments. Es un proces ple de

sentiments. Sentir i actuar van de la ma. Els sentiments esportius

sorgeixen de 1'accio; es viuen com queleom que pertany a 1'accio

mateixa. Parlar, en canvi, de quina mena de sentiments es tracta ja

es mes dificil. Diversio i gaudi/plaer son els que mes s'esmenten en

les recerques sobre el terra. Desengany, orgull, sentiment de

derrota o de victoria, desanim, por, seguretat o inseguretat en son

d'altres, tots ells sorgits en el decors de la practica de 1'activitat. No

son opinions -donades per algt] que s'ho mira des de fora-, sino que

es generen en el transcurs de la seva realitzacio. Corr exemple

d'aixo podem esmentar els 37 sentiments citats per

1-lackfort&Schlakmann (1991, 153) sorgits d'una enquesta

realitzada a 545 esportistes. El que importa es es el seu dinamisme,

ja que els sentiments esportius son un proces que segueix la

mateixa dinamica de 1'esdeveniment esportiu.

S'assemblen a aquests sentiments esportius, les emocions de

1'espectacle que es produeixen en les persones que hi participen

durant el seu desenvolupament. L'expectativa davant un jot de
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resultat incert, la rabia en intentar -i no poder- aparcar prop de
1'estadi perque tot es ple o els parquings son massa cars, la
sorpresa davant una bona jugada, el descontent per una decisio
partidista de I'arbitre, la frustracio en veure el rendiment insuficient
dels nostres jugadors, el goig de compartir 1'espectacle amb les
amistats, 1'excitaci6 per una gran quantitat de gols, l'avorriment per
un programa de distraccions mes o menys atractiu durant el
descans, el desengany per haver perdut, la por pels aldarulls
provocats per grups de fanatics. Tot aixo forma part del proces de
vivencies que s'esdeve durant una partida de futbol.

Per ultim, en les organitzacions podem parlar de "sentiments en el
treball'. Hi trobem com a tipics alegria i desengany, sentiment d'exit
i de derrota, de plenitud o de felicitat.

3.2. Adhesions emocionals

Aquestes emocions estan connectades amb 1'opini6 cognitiva que la
persona es va formant en el transcurs del temps sobre 1'activitat que
fa, els entorns on es produeix i els fets que s'esdevenen. Ens sembla
oportu parlar de sentiments d'adhesio que sent qui practica esport i
qui assisteix a un espectacle o es membre d'una organitzacio.
Podem parlar dels seguents tipus:

Adhesio esportiva. Es important parlar, en primer lloc, daquest
sentiment d'adhesio al mateix esport. Pot esser descrit com un
proces: l'entusiasme davant els primers exits a l'escola o a les
competicions del club, la satisfaccio en veure que hom pot fer una
cosa molt ben feta, 1'alegria i sentiment de plenitud en sentir-se
identificat amb alguna cosa que comenca esdevenir una part de la
nostra vida; pero tambe molts fracassos, derrotes, entrenaments,
repeticio una vegada i una altra dels mateixos exercicis, l'ascetisme
i tot el proces de racionalitzacio que es requereix per assolir la
performance esportiva. En el transcurs d'aquest proces es van
constituint sentiments d'adhesio molt intensos en relacio a l'esport.
Aquesta dinamica emocional s'entrellaca fortament amb la
planificacio racional de la carrera esportiva, 1'assoliment de nivells
de rendiment prefixats per cada un dels seus moments, els
entrenaments, els mitjans economics i l'organitzacio del sistema de
vida en funcio d'aquestes exigencies (Morell, 1993; Puig, 1996;
Puig&Morell, 1996)12.

Adhesio espacial. Bale (1993, 1994) es un dels que mes han

12. Respecte el fenomen de racionalitzacio de 1'emoci6 -en un primer moment
espontania i potser quasi incontrolable- vegeu Flam 1990.
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treballat els processor d'adhesio emocional a 1'espai per motius

esportius. De la mateixa manera que es dona una identificacio

positiva arnb un equip, aquesta es pot tenir amb un estadi o un

pavello. I pot ser taut positiva com negativa. Parlem de "topofilia" i

" topofobia" respectivament. Els seguidors dun equip se senten "com

a casa" en la instal.lacio on juga normalment, s'hi senten

identificats, be i segurs'3. Tot aixo explica perque la construccio

dun nou estadi o el trasllat cap a un altre -decisio presa amb

criteris de funcionalitat i no emocionals- acostuma a esser

rebutjada o acollida amb precaucio pels seguidors dels equips14.

Adhesio a l'organitzacio. Tambe trobem aquest tipus de

sentiments en el club: confianca, lleialtat, fidelitat, identificacio,

solidaritat, sentiment de pertanyenca son paraules que serveixen

per denominar-los. De la mateixa manera que hom pot sentir-se

identificat amb l'espai, ho pot fer amb el club's. Aquestes adhesions

son sovint molt fortes entre els membres dell clubs fins el punt que

moltes vegades -tot i que ja no practiquin esport- segueixen

pertanyent'hi' 6.

La diferenciacio que hem fet es mes analitica que real: les

adhesions emocionals a l'esport, 1'equip, 1'espai i el club es

constitueixen de forma entrellacada.

3.3. Emocions en les relacions socials

Moltes emocions que es relacionen amb l'esport s'originen en el

marc de les relacions i interactions amb els altres. Amistat i

enemistat, les relacions amb la gent del propi equip o del contrari,

les que es tenen amb 1'entrenador o 1'entrenadora, entre persones

13. En parlar de "jugar a casa" ja es posa de manifest aquest sentiment d'adhesio

territorial.

14. Bale dona exemples de la Gran Bretanya i de Dinamarca. Tambe podem esmentar

el cas del St. Pauli d'Hamburg a Alemanya on els associate i associades fan una

oposicio fortissima perque el club construeixi un nou estadi. 1, encara mes a prop, la

desorientacio que es visque i els canvis en el comportament de la massa social quan

el Joventut de Badalona es trasllada al nou pavello despres dels jocs olimpics de

Barcelona. 0, quan tot just en escriure aquest article, s'ha enderrocat el camp de

l'Espanyoul, i ja llegim les queixes duns i altres sobre els inconvenients de 1'estadi de

Montjuic.

Des de la perspectiva dels jugadors tambe hi ha relats d'aquest sentiments

relacionats amb 1'espai. Jorge Valdano (1986) parla de "miedo escenico".

15. Aixo ho utilizen molts clubs venent tota mena d'objectes amb la seva imatge

grafica i obtenint gran exit comercial.

16. A la literatura americana aquest fenomen es anomenat "ciutadania organitzativa"

(Ashforth&Humphrey, 1995; George&Briefs, 1992).
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d'un mateix club, entre homes i dones, entre persones de diferent
etnia o nacionalitat etc. son tambe fenomens de caire emocional. No
els podem tractar tots ates que abracen un espai immens.
Il.lustrarem la giiestio amb dos tipus d'emocions que pertanyen en
aquesta categoria.

En primer hoc ens remetem a la recerca de Rail (1992) referida al
contacte corporal. Segons 1'autora, el contacte corporal amb altres
jugadores no representa nomes una forma de pressio emocional,
sing tambe una possibilitat de descobrir-se i coneixer-se millor. En
la seva recerca sobre jugadores de basquetbol escriu: "les jugadores
s'enfaden per les actuations de les seves oponents; se senten
ressentides i tracten de tornar-s'hi; els hi complau veure que els
han fet mal; s'enrabien amb elles mateixes i experimenten
sentiments que mai havien sentit. Els contactes fisics esdevinguts
durant el par-tit permeten 1'expressi6 d'una gama molt variada
d'emocions que permeten a les jugadores descobrir-se. Els
contactes els revelen moltes dimensions de la seva personalitat que
no son discernibles en la vida de cada dia" (Rail 1992:19).

L'altre emocio es refereix a la confianca que sorgeix en el context
de la practica esportiva vinculada a un club. Pares i mares confien
que la practica esportiva en un club evitara que les seves criatures
puguin estar sotmeses a certs abusos; qui fa esport confia en la
competencia del personal tecnic i en l'objectivitat de 1'arbitre;
esportistes i federations confien que els altres no empraran
substancies dopants; les persones associades confien que la junta
elegida fara el millor en favor del club; i la junta confia que els seus
esforcos seran recompensats d'alguna manera. Es pot argumentar
que la confian(;a no es necessariament una emocio. Responem que:
1) recerques empiriques mostren que la confianca to arrels
emocionals molt fortes en especial pel que fa als processos
d'identificacio amb coses, persones o organitzacions
(Lewicki&Bunker, 1996); i 2) la confianca es relaciona amb les
emotions de la manera segiient: quan dipositem la nostra confianca
en alga, ens hi impliquem emocionalment i si aquesta confianca es
trenca les consegiiencies emocionals que impliquen son intenses.

3.4. Emocions en grups

Els grups practiquen esport, en un equip, amb una colla d'amics,
en un entorn comunicatiu corn es el club; 1'emergencia de
sentiments en aquests entorns es molt gran. "Sentim" -concepte
sovint emprat com a caracteristica definitoria dels grups socials- es
nomes un dels molts exemples per demostrar que els grups son una
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font de desenvolupament dels processos afectius. D'altres son:

sentiment d'equip, opinions comunes, comprensio mutua,

solidaritat interna.

Els grups generen una existencia comuna que a traves d'un

proces de seleccio i d'interpretacio acaba determinant que to

significat o no. S'hi produeixen reaccions afectives en cadena que

acaben generant determinades normes de comportament (George,

1990, 36).

3.5. Clima emocional de les organitzacions

"Tenen sentiments les organitzacions?", es demana Albrow (1992)

tot titulant aixi un conegut article seu. La resposta es les emocions

no s'han d'entendre nomes com un fet que s'esdeve a l'interior d'una

persona; son tambe caracteristiques de les organitzacions i, en

consequencia, aspectes centrals pel seu funcionament. Els clubs i

federacions tenen una "imatge emocional" -un clima emocional- i

aquesta pot influir de manera mes o menys reeixida els resultats de

la feina que fan. Percebem aixo en la nostra vida quotidiana quan

notem que 1'ambient dun club o una federacio es fred i impersonal,

quan ens susciten desconfianca o por i ganes de fer roses o

optimisme, quan sentim que hi domina un ambient de solidaritat i

de pertinenca, etc.; i tambe creiem que aquest clima emocional

depen del tipus de club i federacio, de la cultura organitzativa i del

grau d'evolucio i maduresa que hagi assolit l'organitzacio.

Pel que fa a aixo, fem esment de la recerca comparativa que hem

realitzat sobre la situacio dels clubs esportius a Alemanya i a

Espanya, on els hem analitzat segons el predomini dun tipus

d'organitzacions basades en la solidaritat i el sentiment de

col.lectivitat o be en el concepte d'eficiencia on les persones

associades son considerades practicament com a clients. Els clubs

alemanys responen mes al primer grup mentre que els espanyols

s'acosten mes al segon (Heinemann et al., 1997)17.

Angels Lionch tambe ha fet un estudi comparatiu sobre aquest

tema referit a quatre organitzacions esportives catalanes sorgides en

el primer quart del segle XX!8. Mitjan(;ant una analisi de continguts

17. Aquesta recerca fou possible merces a un ajut concedit al projecte "Clubs

deportivos en Espana y Alemania" per: 1) la Direccion General de Investigacion

Cientifca y Tecnica del Ministerio de Edueaeion y Ciencia en el mare de les "Acciones

Integradas Hispano-Alemanas" 1995 i 1996 a Espanya; i 2) la Deutscher

Akademischer Austauschdienst" en el marc dels "Projektbezogener

Wissenschaftleraustausch mit Spanien. Programm 1995 and 1996" a Alernanya.

18. Es tracta de: Club Natacio Barcelona, fundat a Barcelona el 1907 per membres de
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dels butlletins arriba a la conclusio que "es pot afirmar que cada
col-lectiu 'sent' en funcio dels seus objectius i de la seva escala de
valors" (Llonch, 1996a, 71). Aquestes emocions no tan sols varien
segons els moments historics, sing tambe segons els tipus d'esports
practicats a cada organitzaci619.

4. Funcions de les emocions

Les emocions son sempre una part important de la construccio i
interpretacio de la realitat i formen part del mon que vivim.
L'esportista construeix el seu mon -es a dir, alto que li es important
o no, el que li molesta o li complau, el que ha de defenar o el que ha
de desatendre- d'una manera tan centrada en allo que li es
important com ho fan els amants en bastir el seu mon amoros o els
obsessionats pel treball que nomes s'interessen per les questions de
la feina. Com hem mostrat amb molt exemples, aquestes adhesions
emocionals son molt importants per a la construccio de la realitat.
Dins i fora, pertanyer i no pertanyer, a dalt i a baix, important i no
important dins d'un col-lectiu son realitats que tambe poden esser
considerades fets emocionals. Treballar conjuntament, arribar a un
consens coma, participar, cercar formes alternatives de vida, tenen
fonaments i significats emocionals.

Un exemple molt il-lustratiu respecte de la construccio emocional
de la realitat en relacio a un espai fou la decisio de remodelar Pantie
estadi de Montjucc per a la celebracio dels Jocs Olimpics de
Barcelona. Tenia un valor simbolic emocional molt gran per a la
poblacio de Barcelona. Fou construct el 1927 per a l'Exposicio
Universal que s'organitza sota el lema de l'esport i posteriorment

Yalta burgesia, el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comers i de la
]ndustria'), fundat el 1903 per treballadors de Coll Blanc amb la intencio de millorar
el seu estatus social i que des de bon comengament crew una seccio d'excursionisme i
una altra d'esports: el sector renovador de 1'excursionisme que fou una organitzacio
creada a principis dell anys 20 per membres de les classes mitges amb la intencio de
popularitzar aquesta practica i els Amics del Sol, colxlectiu que comenca a trobar-se a
partir de 1915 i que es composava de persones vinculades a les corrents higienistes i
llibertaries que tanta importancia tingueren a Catalunya durant el primer tent del
segle.

19. En el Club Natacio Barcelona la font de joia mes important son la competicio i les
victories que se'n deriven. Pe] CADCI 1'entusiasme ve de la proliferacio de les seves
activitats que conduiran a una societat mes Iliure patriotica i justa. Els excursionistes
barregen sentiments referits a la identitat nacional amb els que provenen de les
caminades per la muntanya. Finalment, pels Amics del Sol la font principal
d'emocions es el cultiu de l'amistat -a] marge de qualsevol estructura organitzativa- 1
el contacte amb la natura que es font de saviesa i plaer (Llonch, 1996a, 71).
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havia de tornar-se a utilitzar pels Jocs Olimpics del 36. Finalment el

CIO trig Berlin i, com a protesta, es decidi organitzar 1'olimpiada

popular el mateix any. Corn ja se sap, aquesta no se celebra perque

el dia abans de la inauguracio esclata la Guerra Civil. Tot i que

1'estadi es degrada molt i renovar-lo pels Jocs del 92 era quasi be tan

car corn fer-ne un de nou, s'opta per aquesta solucio atesa la

importancia simbolica i emotional de 1'antic. En aquest cas, tambe

podem observar les diferencies culturals a que ens estem referint

tota 1'estona: a Atlanta es va fer un estadi provisional que

desaparegue tan bon punt corn acabaren els Jocs del 96 i tant sols

una part fou aprofitada per un estadi de beisbol. Un altre exemple

son les adhesions emocionals dels membres envers la seva

organitzacio esportiva. El treball voluntari pot ser molt intens -tot i

que no hi hagi cap mena de remuneracio a canvi- a causa d'aquests

sentiments d'adhesio. En aquest sentit, 1'altruisme, un elevat sentit

de la responsabilitat i honestedat son considerades caracteristiques

de comportament propies de la "ciutadania organ itzativa".

Cal emfasitzar ]a importancia central que to la confianca tant en

l'esport corn en les seves organitzacions. La confianca no nomes

serveix per tenir el sentiment que horn arrisca menys i s'estalvia

haver de controlar mes. Gracies a 1'existencia de la confianca es

possible que el club produeixi bens publics (Heinemann, 1998); la

conviccio que ningu s'aprofitara de la generositat dels altres en fa

possible produccio. A les associations voluntaries la confianca es

desenvolupa de forma diferent a corn passa en altres entorns socials

(Kramer&Brewe&Hanna, 1996:358). El seu fonament cognitiu aixi

corn el sentiment d'identitat son les perceptions i els judicis que

predominen en l'organitzacio. La consequencia es que: 1) tot i no

coneixent-les, es to mes confianca en les persones associades que

en les que no ho estan; 2) tambe es creu que son gent mes avesada

a respectar les normes i els valors existents; i 3) en consequencia, es

to menys por de patir abusos per part dels altres. Per aquests tres

motius podern parlar d'una confianca "despersonalitzada". Es a dir,

una confianca que es fonamenta no en 1'avaluaci6 que pugui fer-se

d'una persona, sing en la distincio classificatoria que s'ha fet entre

membres i no membres.

S'ha escrit molt sobre les funcions positives de les emotions.

L'interes d'aquesta mena de recerques es veure en quines

condicions n'emergeixen de positives que, a mes, tenen efectes

positius. La grandaria del grup, la poca dispersio en el territori,

1'homogeneitat pel que fa a les motivations, el nivell de participacio,

1'escala de valors i el sentit d'identitat col•lectiva son caracteristiques

que produeixen aquesta mena d'efectes. Ara be, segons ha
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demostrat Lenk (1970) tambe hi ha casos en que els conflictes en
un equip tenen efectes positius per al rendiment esportiu.

El benestar product en fer petar la xerrada o compartir una
estona sense fer res de concret, to una funcio molt important per a
la sociabilitat del grup. Es tipic d'aquesta sociabilitat que les
relacions establertes siguin entre iguals sense que hi hagi
diferenciacions jerarquiques. Podem parlar de "democracia de la
sociabilitat" (Rittner, 1985). Les experiencies esportives passades,
els moments mes o menys importants son recordats verbalment,
reconstructs i fets presents. Es produeixen certes desinhibicions de
manera que la persona s'atreveix a parlar de les seves alegries,
orgulls, inseguretats, pors i sorpreses. La sociabilitat dels grups -els
clubs en son un exemple- pot esser interpretada com un remugar
verbal de les gestes esportives, els esdeveniments i les decisions del
club. La intimitat que es genera es tan gran que se'n deriva una
situacio emocional especifica: la confianca que ningu posara al
descobert les confessions fetes durant aquests moments d'intimitat.

El que estem proposant es una classificacio de les funcions de
les emocions segons el significat positiu o negatiu que to per als
actors socials i per a 1'assoliment de les metes de les organitzacions.
A la taula 3 en fem una sistematitzacio segons la tipologia
d'emocions que hem establert.

La proposta es limitada ates que no hi hem incorporat la
diferenciacio que feiem a la taula 2 entre esportistes, espectadors i
organitzacions. Tampoc tenim recerques empiriques que justifiquin
totes les funcions de que parlem; les proposem mes aviat per
1'experiencia que tenim del mon esportiu. No podem anar gaire mes
lluny perque la funcio positiva o negativa d'una emocio depen de
cada situacio concreta. Nomes podem saber si I'antipatia envers
I'adversari o 1'odi vers alga del propi equip millora o empitjora el
rendiment, si la sociabilitat genera un xafardeig destructiu o integra
una organitzacio o un grup, si la confianca destrulda augmenta
1'atenci6 cap a 1'altre o condueix a la ruptura definitiva i el desig de
revenja, mitjancant la comprovacio empirica de cada cas.

La diferenciacio entre funcions positives i negatives de les
emocions pot semblar banal i mancat de sentit a primera vista.
Tanmateix: 1) tot fent-ho es pot mostrar mes clarament la diferencia
d'interessos entre persones i organitzacions i la manera
d'harmonitzar aquestes diferencies; de la mateixa manera, es
comprenen mes clarament les dissociacions que hi pugui haver
entre les "expectatives emocionals" de l'organitzacio i la situacio
emocional concreta de cada persona que hi pertany; 2) es la clau
perque, un cop identificades les diferencies, s'elaborin estrategies de
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Taula 3.- Funcions de les emocions segons el
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enfortir les emocions positives en organitzacions-les esportives en el
cas que tractem- i evitar l'aparicio de negatives. Moltes emocions
tenen 1'efecte -cosa que ja hem mostrat amb molts d'exemples-
positiu per l'assoliment de les finalitats i la realitzacio de les tasques
en una organitzacio. Per aixo l'organitzacio no pot deixar a l'atzar
l'existencia o no d'aquestes emocions. Ans al contrari, cal fer molt
per assegurar-se que es desenvolupin emocions positives. En aquest
sentit existeixen quatre estrategies:

1. Normes de sentiments. A moltes organitzacions existeixen
normes que indiquen el que les persones han de sentir (normes de
sentiments; "feeling rules", en angles). Aquestes normes defineixen
el que les persones han de sentir en determinades situacions.
Defineixen molt clararnent quines son les emocions esperades
(Hochschild, 1979:289).

2. Seleccio. Hochschild (1983), amb el concepte "estigmatitzacio
emocional" crida 1'atenci6 que segons el genere, 1'edat i la rata
principalment les persones han d'expressar-se d'una forma i
intensitat determinades. Aquests estigmes son sovint criteris de
seleccio importants perque les persones ocupin i/o desenvolupin
tasques concretes dins 1'organitzaci6 (James 1989:37).

3. Socialitzacio. Mitjancant la socialitzacio s'apren quines

emocions i en quina situacio cal mostrar-les. A cada disciplina
esportiva -i es considerat com una norma de sentiment- es
clarament definit fins on arriba la competicio lleial i on comenca

1'agressivitat no tolerada, on s'acaba 1'amistat i on comenca la lluita
per la victoria, quines emocions es poden mostrar en 1'esport encara

que a la vida de cada dia aixo no sigui possible. Nens i nenes

aprenen des de ben petits aquestes normes quan s'inicien en
l'activitat esportiva20.

4. Control combinat amb sancions .

No es pot tractar en aquest espai tota la gama de possibilitats
refer-ides a la gestio de les emocions. Donem, tan sols, alguns
exemples de les esmentades normes de sentiments. La seva
existencia s'enten molt be en analitzar el que es considera el
comportament adequat de les persones esportistes. En 1'esport cal
esser amics o amigues malgrat que tinguem sentiments d'enemistat
envers les persones amb qui ens tractern. La relacio que s'imposa va

20. Aquest tractament de les emocions es una de les questions mes importants de la
socialitzacio esportiva i cal que les persones que s'hi dediquen en siguin conscients
(Puig&Lagardera, 1997)
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mes enlla d'una simple partida; to implicacions emocionals fortes.

Hem d'acceptar la igualtat i creure en ella per mes que fora de

1'esport no ho fem, hem de practicar el joc net tot i que desitgem

intensament fer trampes en favor nostre, hem de tenir la disposicio

d'oblidar el que ha passat durant la competicio un cop passada, tot

i la rabia que ens ha produit el comportament de 1'equip oponent,

etc. Podem veure fins a quin punt es dificil acceptar aquestes

normes de sentiments en veure 1'actitud forcada de jugadors i

jugadores de tennis en haver-se de donar la ma obligatoriament

despres d'una partida de tennis.

Per la seva banda Snyder (1990) ha estudiat aquestes normes de

sentiments en un equip de gimnastica esportiva femenina. El

nerviosisme, la por a les lesions, la frustracio i la desgana, la

felicitat i 1'alegria son emocions que cal controlar segons unes

normes molt concretes que regeixen en aquest esport. Aquestes

normes no son escrites pero les gimnastes les coneixen molt be.

Aixi, per exemple, el disgust per una mala execucio "cal, en primer

floc, experimentar-lo i controlar-lo tota sola" (Snyder, 1990:262). A

continuacio 1'entrenador s'adrecara a l'esportista i li fara alguns

comentaris; despres la millor amiga fara el mateix i, finalment, tot

1'equip. Igualment hi ha un ordre social per felicitar la guanyadora:

la millor amiga, 1'entrenador i la resta de 1'equip.

La recerca de Gallmeier tambe tracta de les normes de

sentiments pero, en aquest cas, en equips masculins d'hoquei sobre

gel: "durant les xerrades de 1'equip abans de la partida els jugadors

han d'aparentar serietat i estar callats" (Gallmeier, 1987:353).

Durant el joc: "Els guanyadors no han de tenir por del dolor (...) han

de mostrar el seu orgull (...) i si perden han d'expressar sentiments

de vergonya" (Gallmeier, 1987:354).

Veient els exemples comentats queda clar que aquestes normes

de sentiments son influides alhora per la disciplina esportiva i el

nivell de rendiment.

6. Treball emocional en l'esport

La necessitat dun treball emocional es justifica per: 1)

1'existencia dunes normes de sentiments; i 2) els impactes

funcionals i instrumentals de les emocions. Respecte del primer

punt, la clau del problema rau en que la situacio emocional interior

pot no ser la mateixa -passa molts cops- que les normes de

sentiments vigents. El treball emocional que se'n deriva es el tipus

de control i gestio que es fa de les propies emocions i la manera

d'expressar-les en vistes a poder viure en un entorn determinat.
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Aquest treball tambe pot incloure -encara que no necessariament-
la influeneia que podem exercir en la conducta emocional dell
altres, quan els fem saber o recordem les normes de sentiments que
els envolten. En el segon punt, el tipus de treball emocional no es
refereix tant a unes normes de sentiments com a estrategies que la
persona elabora per exercir una influeneia en els altres : altres
esportistes, espectadors, membres d'un club pel que fa a 1'esport. Es
tracta d'emprar selectivament les emocions -no de forma
espontania- per tal d'augmentar la motivacio de l'esportista, animar
1'equip amb entusiasme , pero sense perdre el control amb
actuacions desmesurades o afavorir el rendiment del treball en el
club. Aquesta mena de treball emocional tambe ha estat investigat
en 1'esport. Es tracta quasi be sempre de tecniques d'autoregulacio
mitjancant les que 1'esportista tracta de millorar el seu rendiment21.
Tanmateix, aquest treball emocional no nomes es fa abans de la
competicio sing tambe despres tant si s'ha guanyat corn si s'ha
perdut. En aquest sentit podem donar 1'exemple seguent: Gilovich i
Medvec (1996) han fet una recerca sobre la situacio emocional
d'esportistes que han guanyat medalles de plata i de bronze en els
jocs olimpics . Mitjancant observacio , gravacions de video sobre les
expressions de la cara i les postures del cos , entrevistes amb
esportistes , Arbitres i entrenadors van arribar a la conclusio que les
medalles de bronze feien mes felic que les de plata . En una " escala
de felicitat " els guanyadors i guanyadores de bronze se situaven cap
el 7,1 sobre 10 mentre que els de plata tan sols assolien el 4,8. Tot i
que sembla contrafactic , el resultat to una explicacio ja que mentre
el bronze produeix 1'alegria d ' haver estat en el podi, la plata fa que
1'atleta visqui el seu desti amb el sentiment de desengany : amb una
mica mes d ' esforc o de sort hauria guanyat 1 ' or!. Davant de la
mateixa situacio - obtenir una medalla- el treball emocional de cada
persona pot esser molt diferent segons la vivencia que en tingui.

Trobem un altre exemple en una recerca d'Allison (1979) sobre
l'acceptacio social diferent de les conductes esportives agressives
que es dona entre els indis navahos i els americans blancs. A la
cultura india no es ben vist un comportament agressiu per satisfer
interessos individuals . Els navahos s'estimen mes actuar corn a
col-lectiu que coopera harmonicament . A 1'escola, on es veuen

21. Cal esmentar les investigacions d'Eberspacher ( 1988) . Tambe la de

Gould&Eklung&Jackson ( 1993) sobre els participants en les proves de lluita dels Jocs

Olimpics de Sei 1 , on varen poder veure que els que obtingueren millors resultats

havien assolit una automatitzacio total en la regulacio de les seves emocions. En

canvi, els no medallistes no havien apres o internalitzat tan be aquestes tecniques i eren

conscients que les estaven aplicant , cosa que anava en contra del seu rendiment esportiu.
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confrontats a la cultura dominant nord -americana , pateixen

conflictes derivats d'aquest contrast cultural, ates que els mestres i

entrenadors els demanen un comportament en el terreny de joc que

es contradiu amb la seva tradicio. Han de treballar les seves

emocions per fer-hi front. Un exemple que ja va mes enlla de 1'esport

es la vergonya que passen i el rebuig del seu col-lectiu quan es

preten posar la seva foto a 1'entrada de 1'escola per evidenciar algun

dels seus exits.

Una discrepancia entre els sentiments individuals i les normes

de sentiments poden generar que es treballi mes les formes

d'expressio de les emocions. L'expressio de les emocions personals

pot tenir efectes negatius en el mon de relacions i en el del treball la

qual cosa justifica un treball emocional dirigit a controlar-les. Pot

esser necessari aprendre a demostrar menys el que se sent o, al

contrari, accentuar-ne 1'expressio; tambe pot resultar util aprendre

a aparentar neutralitat emocional i tambe demostrar emocions que

no se senten . Aquest joc de demostracio d'emocions tambe exigeix

que la persona sapiga que ester fent i sigui conscient del proces on

s'endinsa.

El treball emocional forma part de les tasques quotidianes com

son ara les de 1'entrenador o entrenadora . Tambe cal esmentar les

recerques sobre 1 ' agressivitat de col•lectius d ' espectadors i la

manera com s'intenta controlar-1a22. Aixi mateix hi ha les formes

informals de treball emocional dins la parella , entre amistats, entre

les persones que composers un club : escoltar , parar atencio,

consolar, polar-se en el hoc de 1'altre, compadir-se'n son alguns

dels exemples. Fins i tot les tecniques emprades professionalment

no son necessariament apreses i , sovint es fonamenten en

experiencies previes, intuicions o trets de personalitat . Per aixo es

molt dificil per a les esmentades persones transmetre - les en un

ensenyament (James, 1989 : 17). L'aprenentatge d'aquestes

tecniques es molt emprat en grans empreses amb la finalitat de

millorar el seu rendiment 23

22. Per a Alemanya vegeu les publicacions de Pilz (1988 ), per al Regne Unit les de

Dunning (1990), per a Italia les de Roversi ( 1991) i per a Espanya les de Duran (1996).

Probablement B. Voigts, entrenador de ]'equip alemany, va provocar aquest tipus de

treball emocional un cop el seu equip es va proclamar guanyador del campionat

d'Europa de Futbol a Anglaterra quan, adrecant- se als seguidors dels seu pais, els va

encoratjar a encetar una onada que fos compartida festivament per tothom. Actitud

ben diferent a les incitacions de molts jugadors i entrenadors que amb les seves

maneres no fan altra cosa que alterar encara mes els comportaments dell

espectadors.

23. Hochschild ( 1990) mostra de manera molt impressionant corn les hostesses d'una

companyia aeria son sotmeses a aquest treball emocional per a la millora dels
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7. Comunicacio de les emocions

Les emocions nomes existeixen en el nostre interior; no podem,
per tant, saber amb seguretat el que una altra persona sent: per
transmetre-les, les emocions han de ser codificades. Relats,
llenguatge corporal, reaccions espontanies -algunes vegades
fisiologiques-, formes controlades de comportament son les eines
que s'empren per comunicar els estats emocionals. Les possibilitats
i els limits d'aquesta comunicacio van relacionades amb les
possibilitats oferides pel llenguatge24. Aixi, ens veiem obligats a
encotillar quelcom tan canviant, divers i intens com son les
emocions en el marc que ens ofereix la llengua que emprem.
L'expressio de les emocions depen, a mes, de la capacitat de
paraula, el control del cos i la percepcio de la situacio que es viu.

Perque alga pugui entendre aquests missatges emocionals
codificats, cal que siguin descodificats. Aixo tambe s'apren, forma
part del proces de socialitzaci62,,. Per a una correcta descodificacio
de les expressions emocionals dels altres cal tenir experiencia, parar
atencio, tenir informacions complementaries respecte
I'esdeveniment que s'interpreta, coneixement dels essers humans,
temps i paciencia. Es sobretot amb el pas del temps, despres de
moltes proves i confirmations de 1'amistat i confianca que ens uneix
amb els altres, que comencem a tenir la certesa d'estar
descodifcant les emocions de la manera que cal.

I, finalment, un cop 1'emoci6 ha estat descodificada -esperem que
correctament-, cal interpretar el significat que te. La rabia d'un
president de club pot ser tristor, feblesa de caracter, acusacio o
ofensa; un acudit dun company o companya d'equip pot ser 1'inici
d'un distanciament, una mena de sancio informal o un component
mes de la sociabilitat del grup; la manifestacio de rabia de 1'oponent
com una accio descontrolada, una estrategia de provocacio o una
tecnica per disminuir les seves tensions internes. Un cop mes, la
interpretacio tambe depen de la situacio durant la qual s'expressen

beneficis empresarials. Tot i que no hi ha recerques, es molt probable que la
dramaturgia de l'espectacle esportiu i 1'emocio en Iassoliment de la performance
siguin instrumentalitzades d'una manera similar per les empreses d'esponsoritzacio
per influir en els espectadors i augmentar aixi els seus beneficis.
24. Es aixi com certes investigations han mostrat que la llengua xinesa to 650
paraules per expresar estats emocionals, 1'espanyola prop de 450, 1'alemanya 300 i
]'angles unes 250.

25. En el proces de socialitzacio cal aprendre a veure si un somriure es artificial o
real, si nomes es un gest ironic o una incitacio per motivar el dialeg, una manera de
burlar-se o d'atreure ]'atencio. Sabem els problemes i consequencies que es poden
derivar d'una descodificacio erronia d'aquestes expressions facials.
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les emocions, de les caracteristiques personals, de les funcions que

s'assoleixen en un moment donat i dels valors culturals existents.

Aquest triple proees de codificacio, descodifieacio i interpretacio de

les emocions s'il-lustra en la taula 5 prenent com a exemple

1'agressivitat.

Aquestes formes de codificacio varien26 segons: 1) 1'emoci6 de que

es tracti, la situacio en que s'expressa i de les persones de 1'entorn;

tambe to a veure la complexitat emocional del que es vol expressar;

2) les formes i la intensitat emprades per expressar les emocions.

En el futbol, 1'hoquei sobre gel o la boxa es fa d'una manera que en

el golf, I'hipica o la gimnastica ritmica es consideren inacceptables.

Ben sovint la codificacio i presentacio de les emocions persegueix

objectius tactics. La recerca d'Hackfort&Schlattmann tracta aquesta

giiestio (1991:95-110). De les 486 emocions relatades per un grup

d'esportistes en situacio de competicio, 202 no foren mostrades arnb

finalitats autoregulatives (tranquil.litzar-se, concentrar-se,...) i 160

tampoc es mostraren per motius tactics com es ara desorientar

l'adversari o tranquil-litzar el company o companya d'equip. Pel que

fa a les emocions que es deixaren veure, tambe hi havia raons

autoregulatives i tactiques.

Taula 5 .- C'omunicacib de les emocions

p.mociO

Codilicacini * Conducta

tnitjantant * Relat

I.lenguatge

corporal

* Reactions

cspontanies

t

Descodi(icaciii Intel pretacioi * Istratcgia

com (p.e. ) : coin laclica

Agressivitat

preconditions : depPn de :

* Hengua * I enir cxpericncia

* ('apacilat de * Parat atenci()

paraula * lenir inliormacions

* Control del cos Coil) plcnnentarics

* ... respecte

I'esdeveniment

* I chlesa de

earache!

* Sanciol

OIcnsa

dcpen de :

*Situack'*

('aractci istiques

pcisonals

I uncioins

Valois culturals

26. Rafaeli&Sutton (1989) han mostrat aquestes variacions en recerques empiriques

sobre organitzacions.
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Un altre exemple sobre les dificultats de descodificar les
emocions quan no es tenen els elements necessaris per interpretar
el seu significat, ens es donat per Moragas&Rivenburg&Larson
(1995) en la seva recerca sobre l'analisi de la retransmissio
televisiva de la cerimonia inaugural dels Jocs Olimpics de
Barcelona. Segons els autors no hi hague una cerimonia inaugural
sing tantes com cadenes de televisio la varen retransmetre ateses
les caracteristiques culturals de les audiencies a qui s'adrecaven; la
reconstruccio de la realitat operada pels mitjans de comunicacio fou
diferent en cada cas. Un exemple molt il•lustratiu: per al comite
organitzador, 1'entrada del Rei d'Espanya a 1'estadi era un moment
molt important de la cerimonia. Que aquesta entrada s'acompanyes
amb els Segadors i no 1'himne espanyol tenia una gran significat
politic. Aixi foren informades les cadenes de televisio en un Ilibre
que es va repartir amb el guio de la cerimonia inaugural. El public
de 1'estadi reacciona positivament davant aquesta solucio de
compromis i tant la televisio catalana com 1'espanyola en donaren
compte. Per moltes altres televisions, en canvi, 1'esdeveniment no
tingue cap significat i, en consegiiencia, les seves audiencies no en
foren informades. Un cas extrem fou el d'Egipte quan el
comentarista, en entrar el Rei a 1'estadi per tota informacio digue:
"el Rei to 54 anys".

8. Les emocions en tant que proces

Les emocions no son estatiques sing que evolucionen de manera
molt dinamica i en direccions molt variades:

1. De la materia manera que canvien les normes tambe ho fan
les normes de sentiments. Ja ho va demostrar Elias en 1'evoluci6
historica del significat atribuit a la violencia i la vergonya. Un altre
exemple mostra la relativitat cultural dels sentiments esportius. En
el model tradicional (Heinemann 1986; Puig&Heinemann, 1991)
1'esport es relaciona amb 1'assoliment de la performance, la millora
del rendiment, 1'entrenament, els projectes a llarg termini i una
actitud ascetica davant la vida. La millora de les competencies
corporals, 1'augment del rendiment, la recerca de nous records, el
desig d'esser millor que els altres son metes que fan viure mes pel
futur que pel present i que condicionen la mena d'emocions que se
senten. Cal sacrificar el present per a un futur millor. El cos es un
material que podem emprar corn a instrument que, controlat per la
nostra consciencia -es a dir, racionalment-, ens per-met augmentar
el rendiment. Des d'aquesta perspectiva, 1'esport no es plaer, no es
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experiencia en el present , no es diversio , sing que s ' orienta a un

present en el futur. El material esportiu, les installations, la

vestimenta es caracteritzen per la seva simplicitat , senzillesa, sense

pretensions i una funcionalitat molt estricta. Tan sols en els darrers

deu o quinze anys es comenca a sentir un discurs segons el qua]

1'esport ha de ser diversio ( Heinemann , 1994; Schulz , 1992). A

Alemanya aixo es relaciona amb 1'evoluci6 que ha seguit la paraula

"Spaf3" 27. Representa un canvi d'actituds socials sobre les formes de

diversio. SpaS es refereix a gaudir el present tot oblidant la

"inversio" per un futur millor. Aquesta actitud esdeve

progressivament una norma que es valora en els entorns socials.

2. Les emocions canvien amb el context on es desenvolupen i on

tenen les arrels. Els clubs tenen una historia: fundacio, etapa de

pioners, de creixement, de maduresa i de consolidacio. Paralxlel en

aquesta historia hi ha variacions en el clima emocional de la

mateixa manera que hi ha canvis en la situacio emotional dels

grups i el conjunt de relacions socials. Les emocions canvien;

1'amistat pot transformar-se en enemistat, la confianca en

desconfianca , la por en seguretat.

3. Les emocions relacionades amb 1'activitat segueixen la

dinamica dels esdeveniments . La seva intensitat varia molt. Poden

ser molt intenses i esser molt presents en les formes de conducta o

es poden convertir en sentiments del rerefons ( Heller , 1979).

La manera com les emocions poden evolucionar de forma molt

variada segons situacions especifiques pot veure ' s clarament en

1'exemple refer-it a un equip de futbol femeni28. Malgrat la

satisfaccio i 1'alegria d ' haver guanyat uns quants partits de la lliga

de futbol femeni, el sentiment que predominava era el de desengany

i de tristor . A primera vista, aixo pot semblar contrafactic.

L'explicacio, pero, es la segiient: en guanyar tots els partits, la lliga

havia perdut interes corn a espectacle i, en consegiiencia, la

federacio -ja no gaire favorable a recolzar el futbol femeni - deixaria

de donar- li suport. Aixi la victoria d'un par-tit significava la perdua

d'oportunitats durant el futur . Tant sols coneixent aquest context es

pot entendre el desengany manifestat per les jugadores.

4. Les adhesions emocionals tambe canvien en el curs de les

biografies esportives . Aixo pot veure ' s clarament en els resultats de

la recerca duta a terme per Morell ( Morell, 1993 ; Puig&Morell,

1996).

27. Vegeu el comentari respecte del seu significat a la nota 1.

28. Aquest exemple ens fou comentat per Montse Martin que en tingue coneixement

en fer les entrevistes d'una recerca sobre dones esportistes d'alt nivell a Catalunya

(Martin, 1997).
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9. Preguntes i problemes de recerca

El nostre article no pot contestar amb seguretat moltes de les
preguntes que s'han plantejat. No nomes perque no hi ha gaires
recerques sobre el terra sing tambe perque investigar les emocions
planteja problemes de validacio molt grans. La rao principal es que
no podem tractar les emocions directament, pero si a traves de la
manera com son codificades. I la codificacio no es l'emocio sing la
interpretacio posterior que en fa la persona per transmetre-la. Corn
hem dit, les emocions no poden esser estudiades directament sing
nomes mitjancant la forma com s'expressen en el relat, el
comportament o les reaccions espontanies i fisiologiques. Nomes
aquestes formes codificades son observables. A mes, tampoc es
segur que una persona pugi expressar amb aquests instruments el
que realment sent. "Sabem (i sentim) mes del que podem dir"
(Eichberg, 1994). Molt sovint, les persones entrevistades tenen
molta dificultat en expresar les seves emocions ja que hem apres a
controlar-les des de sempre. I tampoc es segur que interpretem
correctament les emocions expressades amb la cara o la conducta
corporal que previament haurem gravat amb videos o fotografies.
Malgrat expressar les dificultats per investigar el tema, no creiem
que s'hi hagi de renunciar, ans al contrari. Per aixo, a continuacio
fern esment dell procediments emprats en algunes recerques ja
realitzades.

Al numero especial de la International Review for the Sociology of
Sport sobre sociologia narrativa escandinava (Eichberg,1994) hi ha
molts exemples de l'us del metode "memory work" ("treball de
memoria") en 1'estudi de les biografies emocionals d'esportistes.
Snyder (1990) fa servir fotos que semblen reflectir emocions i que
serveixen per comencar a parlar amb les gimnastes sobre les
emocions que senten. Morell va necessitar molt de temps per crear
un ambient de confianca amb les persones entrevistades de tal
manera que arribessin a parlar sense inhibicions de les seves
emocions (Puig&Morell, 1996). Gallmeier efectua una triangulacio
amb observacio participant (acompanyant un equip d'hoquei durant
vuit meson), 1'analisi del diari d'un jugador i vint-i-dues entrevistes
en profunditat fetes a jugadors. Llonch (1996a i 1996b) aplica
1'analisi de contingut als butlletins de les organitzacions estudiades.
Aquests son nomes alguns exemples sobre les possibilitats dels
metodes per investigar les emocions; i com es pot veure, atesa la
naturalesa de 1'objecte de recerca, els questionaris estandarditzat
son exclosos. Per ultim, emfasitzar que el metode i la validesa dels
resultats obtinguts depenen del plantejament del problema i els
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mares teorics emprats. I, en aquest sentit, ja hem vist que encara hi

ha molts deficits pendents de solucio.
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