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Resum
Des del nai xe ment de la ‘pri me ra ge ne -

ra ció d’es ta dis es por tius’ mo derns, a

Gran Bre tan ya, en el se gle XIX, els es ta -

dis han des ta cat per ser edi fi cis on, amb

una cer ta fre qüèn cia, s’han vist re flec tits 

els va lors po li ti coe conò mics, so cio cul tu -

rals i es por tius de cada èpo ca, i tam bé

les con di cions de l’en torn urbà on se

 situaven. Amb la tran si ció cap a un pe -

río de post mo dern (pos tin dus trial), la in -

fluèn cia i la in ter con ne xió de fac tors glo -

bals i lo cals han con tri buït a l’a pa ri ció i

pro li fe ra ció del que di fe rents au tors as -

sen ya len com una ‘no va (quar ta) ge ne -

ra ció’ d’es ta dis i pa ve llons es por tius

post mo derns. 

Per tal de com pren dre mi llor l’o ri gen, el

de sen vo lu pa ment i les va ria des sig ni fi -

ca cions as so cia des a aques ta nova for -

na da d’es ta dis post mo derns, l’ar ti cle,

ba sant-se en una re vi sió bi bliogr àfi ca

mul ti dis ci plinà ria, ana lit za ini cial ment

al guns dels prin ci pals va lors, iden ti tats i 

sig ni fi cats que han anat as so ciats als es -

ta dis mo derns. Pos te rior ment, exa mi na

qui na in fluèn cia ha tin gut la in ter con ne -

xió en tre fac tors glo bals i lo cals en la

con fi gu ra ció ac tual dels es ta dis (com a

no ves ca te drals del con sum, atrac cions

tu rís ti ques o ico nes de les cam pan yes de 

pro mo ció de les ciu tats) als paï sos oc ci -

den tals. Trans for ma cions que són cada

dia més ha bi tuals en molts dels es ta dis

es por tius con tem po ra nis, però que no

són ac cep ta des i en te ses per part d’al -

guns col·lec tius que veuen pe ri llar

l’essència dels va lors tra di cio nals dels

es ta dis mo derns. 

Al cor de cada club hi ha un es ta di; una es -

truc tu ra que ha aco llit mo ments èxta si i

d’“in farts” per als es pec ta dors que re gu lar -

ment as sis tei xen als par tits

(Annett et al., 2000, pàg. 62). 

El Real Ma drid va afron tar el rep te de con -

ver tir el seu es ta di en una uni tat de ne go cis 

mul ti dis ci pli na ri des de l’any 2000. Un

dels rep tes se cen tra va a evo lu cio nar des

de ‘un es ta di de diu men ges a un cen tre

d’u ti li tat con tí nua’

(Gon zá lez Tojo, 2004, pàg. 91).

Intro duc ció 
Les dues ci tes que en cap ça len l’ar ti cle ens 

po den ser vir per re flec tir, en una cer ta for -

ma, l’e vo lu ció que han so fert els es ta dis

es por tius mo derns fins a la seva ac tual

con fi gu ra ció fun cio nal i simb òli ca com a

‘cen tres de lleu re i es bar jo’, ‘no ves ca te -

drals del con sum’ o ‘sím bols d’a trac ció

 turística’. En aquest sen tit, i sen se ànim

d’ex po sar to tes les ca rac te rís ti ques dels
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Abstract

Sin ce their or i gi nal crea tion in Great

Bri tain in the XIX cen tury, sta dia have

been one of the pu blic fa ci l i  t ies that

have bet ter re f lec ted the po l i  t i  cal,

eco no mic, so cial,  cul tu ral and spor  t ing 

prin ci ples of each his to ri cal pe r iod as

well as the main fea tu res of the p la ces 

where they have been located.

To pro vi de a bet ter un ders tan ding of

the ori  gin, de ve lop ment  and mea nings

as so cia ted to what dif fe rent aut hors

des cri  be as the new (fourth)

ge ne ra t ion of ‘post-mo dern’ sta dia,

this pa per, groun ded in a

mul t i  dis ci p li nary bi blio graphy, starts

with an analy sis of some of the main

va lues and mea nings that have

flou ris hed in re la t ions hip with the

world of mo dern sta dia and are nas. It

is fo l lo wed by the study of  how glo bal

and lo cal trans for ma tions have an

in f luen ce on the new ge ne ra t ion of

post-mo dern sta dia and the new

iden ti  t ies crea ted around the se

buil dings in wes tern coun tries (such

as cat he drals of con sump tion, tou rist

at trac t ions or lei su re cen tres).

Trans for ma tions that have f lou ris hed

in the last two de ca des, not wit  hout

some cri t i  cism from spe ci f ic  groups

who are afraid of the loss of

traditional values l inked to modern

stadia.  
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es ta dis post mo derns, sí que po dem dir

que aquests s’han anat con ver tint en nous 

es pais de gla mour din tre de l’actual ofer ta 

de ser veis i pro duc tes de mol tes ciu tats

oc ci den tals, equi pa ra bles a al tres edi fi cis, 

com ara mu seus, cen tres de con ven cions,

parcs temà tics, etc. Arran d’aquests can -

vis, en la nova for na da d’estadis post mo -

derns pre val una ma jor ra cio na lit za ció i

re gu la ció que no pas en els es ta dis mo -

derns (Bale, 1993). De tal ma ne ra que en

els es ta dis ac tuals ad qui rei xen més re -

llevà ncia fac tors com ara el dis seny ar qui -

tect ònic, la mi llo ra de la se gu re tat i el con -

fort, la mul ti fun cio na li tat dels es pais per

or ga nit zar tota mena d’espectacles de

lleu re i es bar jo, a més a més de la re cer ca

d’una ma jor ren di bi li tat. L’estadi post mo -

dern re flec teix, així, mol tes de les pos si bi -

li tats i lí mits que ha im po sat la glo ba lit za -

ció econò mi ca, igual com la comercia -

lització i pro fes sio na lit za ció que s’han

 esdevingut en el món de l’esport en les úl -

ti mes dèca des. 

Mirant amb una cer ta pers pec ti va his -

tòrica, la ‘pri me ra ge ne ra ció’ d’es ta dis

es por tius mo derns es re mun ta a la fi del

se gle XIX, a Gran Bre tan ya.1 Un pro cés

coin ci dent en el temps i en el lloc, ele -

ments de cons truc ció so cial, com ens

 recorden Mar tí nez del Cas ti llo i Puig

(1998), amb el de sen vo lu pa ment de

tres fets re lle vants com ho van ser l’a pa -

ri ció de la in dus tria lit za ció, el mo del

 politicoeconòmic ca pi ta lis ta ‘re gu lat’ i

l’es port mo dern. El de sen vo lu pa ment

d’a quest mo del ca pi ta lis ta va con tri buir

a la trans mis sió dels prin ci pals va lors

del sis te ma pro duc tiu al món de l’es port, 

pro cés del qual els es ta dis es por tius no

po dien que dar ex clo sos. Pro va d’això és

l’àmplia trans cendència simb òli ca, ar -

qui tect òni ca, po lí ti ca, econò mi ca, so cial 

i es por ti va dels es ta dis (pro cés que s’ac -

cen tua en l’èpo ca ac tual). 

Dit això, po dem co men çar sub rat llant

que din tre i fora dels seus lí mits es pa -

cials han tin gut lloc, amb una cer ta re -

gu la ri tat, molts es de ve ni ments re lle -

vants de la hist òria. Des del punt de vis -

ta simb òlic, els es ta dis han es tat un dels 

es cas sos es pais que més han con tri buït

a la for ma ció, di fu sió i con so li da ció d’i -

den ti tats in di vi duals i gru pals, han es tat

un lloc pri vi le giat per ex pres sar pas sions 

i frus tra cions in di vi duals i col·lec ti ves,

han es tat un dels fòrums més uti lit zats

per múl ti ples col·lec tius per fer con èi xer

tota mena de ma ni fes ta cions i rei vin di -

ca cions, etc. 

A més a més de l’e nor me sim bo lis me, el

pro gres siu avenç ar qui tect ònic i tec nolò -

gic dels es ta dis es por tius ha permès la

rea lit za ció de ges tes es por ti ves in di vi -

duals i col·lec ti ves ino bli da bles; mol tes

d’e lles no exemp tes, d’al tra ban da, d’in -

tens con tin gut po lí tic. Ges tes es por ti ves

que han ge ne rat, al ho ra, la crea ció d’u na

sòli da atrac ció to po fí li ca i de to poi do la tria

en tre els ar tí fexs (ju ga dors-at le tes), els es -

pec ta dors i els ma tei xos es ta dis.2 Mul ti -

tud d’es ta dis s’han con ver tit en sím bols

d’i gual sig ni fi ca ció que el que han po gut

as so lir al guns clubs, se lec cions o ju ga -

dors-at le tes.

Els es ta dis tam bé s’han dis tin git ne ga ti -

va ment per la seva re la ció amb la vio -

lència. Enca ra que aquest fe no men no

és una cosa real ment nova i li mi ta da al

con text anglès (iden ti fi cat amb el mo vi -

ment ‘hoo li gan’), de sas tres en vi des hu -

ma nes com els es de vin guts a l’es ta di

Heys sel, a Brus sel·les, en 1985, amb la

mort de tren ta-nou fans o a l’es ta di Hill -

bo rough, a Shef field, en 1989, amb no -

ran ta-cinc afi cio nats morts, van ser sim -

ple ment l’es po le ta que va con tri buir fi -

nal ment a in cor po rar a l’a gen da po lí ti ca

de paï sos i d’or ga nis mes na cio nals i in -

ter na cio nals la mi llo ra de la se gu re tat i

el con trol dels es pec ta dors als es ta dis.3

Tragè dies com les que s’han vis cut als

es ta dis de fut bol i les pos te riors pres -

sions le gis la ti ves in ci dint en la se gu re tat 

i el con trol dels es pec ta dors, van con tri -

buir a ac ce le rar l’a nun ciat de cli vi de

l’es ta di es por tiu mo dern al ho ra que van

ac ti var l’e di fi ca ció d’u na nova ge ne ra ció

d’es ta dis es por tius post mo derns. Des

d’a les ho res, col·lec tius amb res pon sa bi -

li tat i re la ció amb l’àmbit es por tiu (en tre

d’al tres, le gis la dors, ges tors, pro mo tors

i ar qui tec tes) han co men çat a in ci dir

més, de for ma di rec ta o in di rec ta, en els

pro jec tes ar qui tect ònics i en els plans de 

ges tió dels es ta dis post mo derns de nova

plan ta, en ele ments com la mi llo ra de la

se gu re tat i el con fort, la mul ti fun cio na li -

tat dels es pais per or ga nit zar tota mena

d’es pec ta cles de lleu re i es bar jo, a més a 

més de la re cer ca de més ren di bi li tat. 

Tots aquests fac tors, que con ver gei xen

al vol tant dels es ta dis post mo derns, sor -

gei xen en re la ció amb el de sen vo lu pa -

ment i in te rre la ció de fac tors glo bals que 

afec ten al mo del po li ti coe conò mic i es -

por tiu (en tre d’al tres, la gra dual tran si -
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Entra da prèvia a un par tit de fut bol dels afi cio -
nats de l’Arse nal i del Chel sea a l’es ta di lon di -
nenc de Wem bley (Fon t: Pos tal del Mu seu del

Fut bol de Pres ton).

1 Per com pren dre el pa per dels es ta dis mo derns cal acos tar-se als clàssics. Els grecs van des ta car per les se ves apor ta cions semà nti ques (la pa rau la es ta di equi val a una uni tat de

me su ra –192 me tres de llarg–) i ar qui tect òni ques (van cons truir els pri mers es ta dis i al ho ra van in fluir en el dis seny d’e di fi cis ro mans com l’Amfi tea tre Fla vi (Co li seu) i el Circ

Màxim.

2 La re la ció que lli ga el ciu tadà amb un lloc ge ne ra qua tre reac cions: to po fí lia (amor), to poi do la tria (ido la tria), to pofò bia (re buig) i to po ne gligè ncia (in di ferè ncia). En el cas dels es -

ta dis, aquest sen ti ment ha os cil·lat en tre la to po fí lia i la to poi do la tria.

3 Els es ta dis post mo derns es tan sub jec tes a un ma jor nom bre de me su res nor ma ti ves per con tro lar-ne i mi llo rar-ne la se gu re tat in te rior i ex te rior. Tan ma teix, la violè ncia

con ti nua i s’ha tras lla dat fora dels es ta dis abans i des prés dels par tits. Mi rant amb una cer ta re tros pec ti va, molts dels ca sos de violè ncia s’han pro duït en oca sió de par tits

en tre equips lo cals. Po dem des ta car ne ga ti va ment l’es ta di Ibrox Park, del club Ran gers de Glas gow, on es va pro duir el pri mer cas de violè ncia amb la mort de 26 es pec ta -

dors el 1907



ció cap a un mo del ca pi ta lis ta més ‘fle -

xible i des re gu la rit zat’, la crei xent pro -

fes sio na lit za ció i co mer cia lit za ció de

l’es port, les cada ve ga da més grans exi -

gèn cies ins ti tu cio nals en matè ria de

 seguretat din tre i fora dels es ta dis, l’es -

pec ta cu lar avenç tec nolò gic i de les te le -

co mu ni ca cions, la su pe rior mo bi li tat

geogr àfi ca i ‘vir tual’ de què gau dei xen

els ciu ta dans, etc.) i lo cals (en tre d’al -

tres, la ne ces si tat de ren di bi lit zar els es -

ta dis, l’es tan ca ment –en oca sions el

des cens pro gres siu– del nom bre d’es -

pec ta dors als es ta dis, la re cer ca d’u na

nova iden ti tat com a cen tres d’es bar jo

per part de mol tes ciu tats oc ci den tals,

les crei xents de man des de lleu re i es pec -

ta cle a les so cie tats oc ci den tals, etc.). 

Com a res pos ta, s’ob ser va un crei xe -

ment ex po nen cial en l’e di fi ca ció d’u na

nova (quar ta) ge ne ra ció d’es ta dis i pa ve -

llons (pa laus o are nes) post mo derns.

Pro cés que ha coin ci dit amb la mo der -

nit za ció d’molts al tres es ta dis mo derns

lle gen da ris per adap tar-se a les ac tuals

exigè ncies le gis la ti ves, nor ma ti ves,4 de

ges tió i de lleu re dels ciu ta dans. Trans -

for ma cions que s’han anat rea lit zant,

però no sen se al gu nes re sistències per

part de clubs pro fes sio nals, se gui dors

tra di cio nals, etc. 

Els sig ni fi cats
de l’es ta di es por tiu
en el pe río de modern 

Una de les pos si bles for mes d’a na lit zar i

en ten dre els sig ni fi cats as so ciats als es ta -

dis es por tius mo derns és a tra vés de la

seva re la ció amb el mo del po li ti coe conò -

mic ca pi ta lis ta ‘re gu lat’, amb l’en torn

urbà on se si tua ven, junt amb el sig ni fi cat

de l’es port ‘mo dern’. Molts dels mis sat ges 

i sig ni fi cats que s’han for jat als es ta dis (i

que han que dat en re gis trats en els an nals

de la hist òria)5 han de ser ana lit zats en un 

con text am pli, que con si de ri la re la ció

 entre fac tors pro duc tius, econò mics, po lí -

tics, so cio cul tu rals o es por tius (per exem -

ple, el mo del pro duc tiu im pe rant, la his -

tòria del lloc, la clas se so cial i l’a rre la ment 

cul tu ral dels as sis tents, la seva con di ció

se xual i ètni ca, el sig ni fi cat i arre la ment

del club es por tiu a la ciu tat, la ideo lo gia

dels go ver nants, etc.) (Bale, 1989, 1993; 

Annett et al., 2000; Martínez del Castillo i 

Puig, 1998).

Coin ci dint amb el de sen vo lu pa ment i ex -

pan sió de la Re vo lu ció Indus trial i del

ca pi ta lis me mo dern ‘re gu lat’ en un país

com la Gran Bre tan ya, apa rei xen els pri -

mers es ta dis es por tius mo derns. L’e vo -

lu ció cap al que en aquest ar ti cle s’ar gu -

men ta com a es ta dis post mo derns es pot 

en ten dre al llarg de qua tre eta pes, tal i

com ens sug ge rei xen Bale i Annett et al.

En una pri me ra fase, els es ta dis on es ju -

ga va al fut bol no te nien lí mits es pa cials i 

no res po nien als cri te ris ra cio na lis tes

que im po sa va el mo del pro duc tiu. Per la

qual cosa cal es pe rar a una se go na eta -

pa (fi nal del se gle XIX i prin ci pi del se -

gle XX), per tro bar pròpia ment els pri -

mers es ta dis mo derns en ciu tats brità ni -

ques. Con cre ta ment, va ser a Li ver pool

on es va cons truir, en 1892, el pri mer

es ta di, Goo di son Park, de di cat ex clu si -

va ment a al ber gar els par tits de fut bol

del club Ever ton.6 

Enca ra que lluny dels estàndards ac -

tuals de co mer cia lit za ció, con fort i se gu -

re tat que ca rac te rit zen, en tre d’al tres

fac tors, els es ta dis post mo derns, tro -

bem els pri mers in di cis de co mer cia lit -

za ció així com la in tro duc ció de cri te ris

de ra cio na lit za ció i re gu la ció en els pri -

mers es ta dis mo derns. Pro va d’això va

ser la ins tal·la ció de gra de ries la te rals

per ma nents, lo ca li tats co ber tes (tri bu -

nes) a més a més de tan ques pe ri me trals 

al te rreny de joc. No ve tats que van re -

pre sen tar els pri mers aven ços arquitec -

tònics i de ges tió que es van in cor po rar

als es ta dis, so bre tot brità nics. Al ma teix

temps, aques tes no ve tats van com por tar 

im por tants re per cus sions econò mi ques

(com que els es pec ta dors pa ga ven, s’a -

con se guia més fi nan ça ment per als

clubs), so cioes pa cials i es por ti ves (aug -

ment ex po nen cial del nom bre d’es pec ta -

dors, una cer ta se pa ra ció en tre els fans i

en tre aquests i els ju ga dors i en tre na -

dors, al ho ra que una se gre ga ció so cial

en tre els es pec ta dors que ana ven a tri -

bu na i la res ta dels es pec ta dors). Tal

com sug ge rei xen Annett et al. (2000,

pàg. 64), “aques tes me su res van con tri -

buir a po sar les ba ses dels pri mers es ta -

dis (mo derns)”. Men tre això s’es de ve nia

en el con text brità nic, cal es pe rar a la

dèca da dels vint i tren ta del se gle XX per -

què s’i ni ciï al con ti nent eu ro peu l’e di fi -

ca ció del que es pot en ten dre com a

 ‘segona ge ne ra ció’ d’es ta dis, princi -

palment pen sats per al fut bol (Inglis,

1990). A Espan ya, des ta ca ven per

aque lla èpo ca els es ta dis de San Ma més

a Bil bao (1913) o el de Men di zo rro za a

Vi to ria (1924), amb un afo ra ment de

gai re bé 20.000 es pec ta dors (LFNP,

2000). 

Pas sa da la II Gue rra Mun dial i amb el de -

sen vo lu pa ment de l’Estat del Be nes tar a

nom bro sos paï sos eu ro peus, molts d’ells,

a ex cep ció de la Gran Bre tan ya, que man -

te nia els seus pri mers es ta dis, al guns amb 

una gran ca pa ci tat,7 es van em bar car en

l’e di fi ca ció de la ‘ter ce ra ge ne ra ció d’es ta -

dis’. Esta dis que van des ta car per in cre -

men tar la ca pa ci tat, el con fort i la se gu re -

tat per aco mo dar l’e le vat nom bre d’es pec -

ta dors que ana va re gu lar ment als re cin tes

es por tius (ve geu Tau la 1, pàg. 49, so bre

l’as sistència d’es pec ta dors als es ta dis an.
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4 Nor ma ti va pròpia de l’e di fi ca ció i cons truc ció, de fen sa con tra el foc, pre ven ció de la violè ncia, etc. 

5 Molts dels ele ments que es co men ten al text es po den apre ciar al Mu seu Na cio nal del Fut bol de la ciu tat an gle sa de Pres ton. 

6 Els clubs de fut bol han es tat un im por tant pi lar so bre el qual ha gi rat el de sen vo lu pa ment dels es ta dis es por tius mo derns al con ti nent eu ro peu; aquest as pec te ha es tat trac tat

àmplia ment per Inglis (1989, 1990) i re cent ment per Spam pia nat to (2004). 

7 La ciu tat de Glas gow te nia, ja en 1908, els tres es ta dis amb més afo ra ment del món (Ibrox Park, Hamp den Park i Cel tic Park). En con cret, Hamp den Park va con ser var du rant

al gu nes dèca des del se gle XX el rècord d’as sistència a un es ta di (en 1937 va as so lir un afo ra ment de 149.415 es pec ta dors, en oca sió d’un par tit de fut bol en tre Angla te rra i

Escòcia), fins que el 1950 es va cons truir l’es ta di de Ma ra ca ná, a Rio de Ja nei ro, per aco llir la Copa del Món, amb una ca pa ci tat de 220.000 es pec ta dors, gai re bé to tes en lo ca -

li tats de peu. Actual ment, aquest ti pus de lo ca li tats es tan prohi bi des als es ta dis es por tius. 



gle sos). Com sug ge rei xen Annett et al.

(2000), la ne ces si tat d’a co llir un ma jor

nom bre d’es pec ta dors va con tri buir a l’e -

di fi ca ció de mi llors es ta dis i això va con -

duir a fer que hi anes sin més es pec ta dors, 

amb re per cus sions econò mi ques als clubs 

de fut bol (per exem ple, el nou Ber na béu,

a Ma drid, cons truït el 1947, en la seva

ac tual ubi ca ció, sota la di rec ció fa cul ta ti -

va dels ar qui tec tes Mu ñoz Mo nas te rio i

Ale many, ja te nia una ca pa ci tat per a

75.343 es pec ta dors) (Beo tas, 2004;

Gon zá lez Tojo, 2004). Com es pot apre -

ciar a la Tau la 1, va ser pre ci sa ment al fi -

nal de la dèca da dels qua ran ta, quan es

pro dueix el ze nit en l’as sistència als es ta -

dis an gle sos. 

Amb unes cer tes si mi li tuds amb el cas

eu ro peu, als Estats Units es pro du ïa un

‘boom’ en l’e di fi ca ció d’es ta dis i pa ve -

llons amb gran ca pa ci tat (co ne guts com

a are nes i su per do mes) per aco llir els

par tits de les prin ci pals lli gues pro fes -

sio nals. Aquest fet no era de gut exclu -

sivament a raons es por ti ves i econò -

miques, sinó a l’im por tant pa per que

 juguen els es ta dis en l’es til de vida i cul -

tu ra nord-ame ri ca na, com res sal ten Wil -

cox i Andrews (2003). Tra di cio nal ment, 

els nord-ame ri cans han va lo rat els es ta -

dis com a es pais per ocu par el seu temps 

lliu re amb ac ti vi tats de lleu re (an te ce -

dent de l’ac tual iden ti fi ca ció dels es ta dis 

post mo derns com a ca te drals del con -

sum). De la ma tei xa ma ne ra, els seus

 líders han uti lit zat els es ta dis com a for -

ma de pro mo cio nar les se ves ciu tats.

Aspec te que serà co men tat pos te rior -

ment. 

La re llevà ncia del dis seny ar qui tect ònic i 

tec nolò gic que s’ha pro duït en torn del

món dels es ta dis ha evo lu cio nat al ho ra

que ho han fet els aven ços tec nolò gics

(l’ús de nous ma te rials –pla fons pre fa -

bri cats, ar qui tec tu ra tèxtil, ele ments

mòbils, etc.– i for mes ar qui tect òni ques

di fe rents), les de man des del mo del po li -

ti coe conò mic i les ma jors exigè ncies or -

ga nit za ti ves d’es de ve ni ments es por tius

re lle vants, es pe cial ment els Cam pio nats 

Eu ro peus i Mun dials de fut bol i els Jocs

Olím pics. Els es ta dis cons truïts per als

Jocs de Roma 1960, Tòquio 1964 i

 Munic 1972 han es tat re co ne guts, en

opi nió d’ar qui tec tes com John i Sheard,

com a exem ples d’ar qui tec tu ra es por ti -

va. La ce le bra ció de Cam pio nats d’Eu ro -

pa i del Món de fut bol ha reac ti vat igual -

ment l’e di fi ca ció de nous i avan çats

 estadis (en tre d’al tres, Ma ra ca ná de Rio

de Ja nei ro –1950–; l’Azte ca de Mèxic

–1970–, el Sta de de Fran ce a Pa -

rís –1998–, el Sap po ro Do me al Japó

–2002– o re cent ment l’Esta di Da Luz a

Lis boa o l’Esta di do Drag ão de Por to

–2003–) i tam bé ha ac ce le rat el pro cés

de mo der nit za ció de molts al tres es ta dis

(ve geu Spam pian nat to, 2004). 

Des del punt de vis ta po lí tic i simb òlic, els

es ta dis es por tius apor ten d’al tres ele -

ments in te res sants per a l’es tu di de la so -

cie tat. Així, els es ta dis no han es tat mai

llocs ideolò gi ca ment neu tres, tot con tra -

ve nint la pro cla ma da se pa ra ció en tre l’es -

port i la po lí ti ca (Gon zá lez Aja, 2002). En

oca sió de la ce le bra ció d’es de ve ni ments

es por tius d’u na cer ta re llevà ncia na cio nal

i in ter na cio nal, go ver nants de tot ti pus de

règims po lí tics han apro fi tat aquests

fòrums per a la di fu sió i con fron ta ció de

tota mena d’i deo lo gies. Un dels mo ments

hist òrics de ma ni pu la ció po lí ti ca més re -

cor dats es va es de ve nir, prèvia ment a la

ce le bra ció dels Jocs Olím pics de 1936,

rere l’a rri ba da al po der de Hitler. Des prés

de llargs de bats so bre la via bi li tat de l’es -

de ve ni ment, el ‘Deuts ches Sta dium’ de

Ber lín, amb ca pa ci tat per a 110.000 es -

pec ta dors, va ser uti lit zat per di fon dre els

ideals na zis al món (Gutt man, 2002;

Holt, 2002). 

Amb una cer ta ana lo gia amb el cas ale -

many, go verns de tot ti pus, fins i tot de -

mocr àtics, han uti lit zat els es ta dis per a la 

di fu sió dels seus ideals po li ti coe conò -

mics. En el cas d’Espan ya, el règim fran -

quis ta es va va ler de l’as sistència re gu lar

dels ciu ta dans als es ta dis per pre sen ciar

par tits de fut bol per a fins tan di ver sos

com la pro pa ga ció i exal ta ció de la iden ti -

tat na cio nal o com a me ca nis me de con -

trol so cial i po lí tic. Mal grat les di ferè ncies

po lí ti ques i so cials que hi ha via en tre

molts ciu ta dans, l’as sistència als es ta dis,

‘la seva per ti nen ça com a so cis a un club

es por tiu o la seva fi de li tat a un equip de

fut bol’, sub rat lla l’his to ria dor Vi lla laín

(1995, p. 36), va ser vir per cohe sio nar

els ciu ta dans es pan yols en aquell temps.

Un pro cés que en ca ra s’ob ser va a ho res

d’a ra. 

Els es ta dis d’al guns clubs de fut bol pro -

fes sio nal des ta quen per l’e nor me sim bo -

lis me que trans cen deix, fins i tot, l’àmbit

es por tiu. Així, a Espan ya les gra de ries

d’es ta dis com el Camp Nou (Bar ce lo na),

Anoe ta (Sant Se bas tià) o San Ma més (Bil -

bao), coin ci dei xen an tropò legs com Fei xa

(2003) o MacC lancy (2003), han es tat el

marc es pa cial uti lit zat per al guns grups

per ex pres sar exigè ncies de ti pus po lí tic.

Aquest ma teix pro cés de rei vin di ca ció po -

lí ti ca, afe git a al tres ele ments iden ti ta ris,

com ara la re li gió o la pro cedè ncia po lí ti -

ca, so cial i geogr àfi ca, con ti nua sent pre -

sent a les gra de ries dels dos prin ci pals

equips de fut bol de Glas gow (Ran gers i
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Vis ta Aèria del Camp Nou de Bar ce lo na
(Fon t: Foto de l’au tor).

Gra de ria d’un es ta di anglès mo dern.
(Font: Pos tal del Mu seu del Fut bol de Pres ton).



Cel tic)8 i Li ver pool (Li ver pool i Ever ton)

(Boy le, 1994; Wi lliams i Giu lia not ti,

1994). Enca ra que amb al tres con no ta -

cions, aques ta ma tei xa ri va li tat s’ob ser va 

als es ta dis de ciu tats com Se vi lla, Valè -

ncia, Bar ce lo na o Ma drid. Fins i tot, uns

al tres dos ele ments iden ti ta ris, com el

gène re i l’ètnia, no han fal tat en l’es tu di

dels es ta dis. Tots dos as pec tes han es tat

es tu diats als es ta dis de fut bol brità nics

mo derns; pa ra dig mes de l’a fir ma ció i

 defensa de la iden ti tat mas cu li na i na cio -

nal. Alguns es ta dis brità nics s’han ca rac -

te rit zat tam bé per ser llocs poc hos pi ta la -

ris amb es pec ta dors de raça ne gra i asià -

ti ca.

Cap on van els es ta dis
es por tius en el pe río de
post mo dern? 

Gran part del sim bo lis me as so ciat als es -

ta dis mo derns en ca ra per viu i és per cep -

ti ble en molts es ta dis con tem po ra nis.

Tan ma teix, la in fluèn cia i la ra pi de sa de

fets re lle vants, que s’han anat es de ve nint 

en l’àmbit urbà i glo bal en les úl ti mes

dèca des, han con tri buït a l’a pa ri ció d’u na 

‘no va (quar ta) ge ne ra ció d’es ta dis (i pa -

ve llons) post mo derns’ que ten deix a do -

nar res pos ta a les ame na ces i tam bé a les 

opor tu ni tats de l’ac tual pe río de hist òric.

A l’ho ra de ca rac te rit zar els es ta dis post -

mo derns, i ba sant-me en les re fle xions

d’au tors com Amen do la (2001) i Har vey

(1990) so bre els ele ments que de fi nei -

xen les ciu tats post mo der nes, po dem as -

sen ya lar que els es ta dis con tem po ra nis

s’han trans for mat en un dels nous es pais

de gla mour de l’o fer ta de ser veis de mol -

tes ciu tats oc ci den tals, dins la seva con fi -

gu ra ció ac tual com a ‘cen tres de con sum

i es bar jo’. En aquest pro cés, els es ta dis

es por tius s’e qui pa ren amb al tres edi fi cis, 

com ara ae ro ports, tea tres, ho tels, cen -

tres de con ven cions, cen tres co mer cials

o parcs temà tics. En aquest pa per i amb

l’ac tual ho mo ge neït za ció de pro jec tes

que les ciu tats ofe rei xen, els pro mo tors i

ges tors es por tius bus quen la ‘ar qui tec tu -

ra de fir ma’ com un va lor afe git i di fe ren -

cia dor dels seus es ta dis. És per això que

s’ha pro duït una im por tant atrac ció des

dels res pon sa bles po lí tics i es por tius cap

a grans fi gu res de l’ar qui tec tu ra, fins ara

no in te res sa des en el món de l’es port.

Actual ment, molts dels grans es ta dis i

pa ve llons que es cons truei xen por ten la

sig na tu ra d’ar qui tec tes i en gin yers tan re -

lle vants com, per exem ple, San tia go Ca -

la tra va (fi gu ra cru cial en el dis seny i rea -

lit za ció de la co ber ta de l’Esta di Olím pic

d’Ate nes 2004 i d’al tres pe ces arquitec -

tòniques d’a quest es de ve ni ment), Ri card 

Bo fill (en ca rre gat de la cons truc ció del

nou es ta di del Reial Sa ra gos sa), Nor man

Fos ter (res pon sa ble del dis seny i edi fi ca -

ció del nou es ta di de Wem bley), Do mi ni -

que Pe rrault (ac tual ment re dac ta el pro -

jec te ar qui tect ònic del Cen tre de Tennis

que for ma part de la can di da tu ra de Ma -

drid als Jocs del 2012), Ara ta Iso za ki

(au tor del Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na) 

o Jac ques Her zog (es ta di Olím pic de Pe -

quín 2008). 

Però no és úni ca ment el dis seny la cosa

im por tant en el pe río de ac tual, els ges tors

es por tius de ma nen als ar qui tec tes d’al tres 

as pec tes, com ara ga ran tir la se gu re tat i el 

con fort,9 l’a dap ta bi li tat a tota mena d’es -

pec ta cles de lleu re i es bar jo, i tam bé aug -

men tar la ren di bi li tat de tots els es pais

que es tro ben als es ta dis (Beo tas, 2004;

Doña, 2003; Gon zá lez Tojo, 2004; Vall -

ver dú, 2004). Com a exem ple d’a ques ta

nova ge ne ra ció d’es ta dis, ve gem la fra se

se güent del di rec tor d’Infraes truc tu res del

Reial Ma drid, re fe rint-se a la re cent re mo -

de la ció de l’es ta di San tia go Ber na béu: “El 
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8 A l’es ta di del Cel tic (Ibrox Park), els seus se gui dors, en la seva ma jo ria catò lics, amb as cendència ir lan de sa i per ex ten sió, de fen sors de l’au to no mia d’Irlan da res pec te de Gran

Bre tan ya, s’e nar bo ra la ban de ra ir lan de sa o pro li fe ren mis sat ges a fa vor del grup te rro ris ta IRA. D’al tra ban da, a l’es ta di del Ran gers els seus se gui dors ex hi bei xen tota mena de

pan car tes re mar cant la seva de fen sa de la Uni tat brità ni ca i de la re li gió pro tes tant. 

9 Dins l’ac tual com mo ció per la se gu re tat din tre dels es pais pú blics, des prés dels es de ve ni ments oco rre guts a ciu tats com Nova York i Ma drid, els es ta dis es por tius són un

dels es ce na ris es co llits per rea lit zar ac tes te rro ris tes. Una pro va d’això és el que va pas sar l’a bril del 2004 en oca sió del der bi en tre el Man ches ter Uni ted i el Li ver pool,

quan ciu ta dans d’o ri gen nord-africà i ira quià pla ne ja ven vo lar l’es ta di d’Old Traf ford du rant el der bi es men tat (El Mun do, 8 de maig de 2004). Aques ta preo cu pa ció ha

con duït a una ma jor ra cio na lit za ció dels es pais es por tius. Entre d’al tres con si de ra cions, di fe rents le gis la cions es por ti ves in ter na cio nals as sen ya len l’o bli ga to rie tat de do -

tar els es ta dis de seients per a tots els es pec ta dors. Aques ta me su ra ha con duït a la re duc ció de la ca pa ci tat tra di cio nal (l’es ta di Ber na béu ha pas sat de 112.000 es pec ta -

dors en 1996 a 77.500 es pec ta dors as se guts amb lo ca li tats nu me ra des el 1998) i com a con se qüèn cia, els ges tors es veuen obli gats a adop tar me su res per aug men tar

els in gres sos. 

Esta di Olím pic d’Ate nes (Agost 2004).
(Font: Foto de l’au tor).

Esta di Olím pic d’Ate nes (Agost 2004).
(Font: Foto de l’au tor).

Vis ta Aèria de l’Ane lla Olím pi ca de Bar ce lo na.
(Font: Foto de l’au tor).



Reial Ma drid va afron tar el rep te de con -

ver tir el seu es ta di en una uni tat de ne go ci 

mul ti dis ci pli na ri” (Gon zá lez Tojo, 2004,

p. 91). A ni vell ge ne ral, el Reial Ma drid es 

de fi neix com una ‘en ti tat de di ca da a l’or -

ga nit za ció i ges tió d’ac ti vi tats es por ti ves i

es pec ta cles’ (Uriel, 2003). Aques ta fi lo -

so fia s’a cos ta més al mo del ar qui tect ònic i 

de ges tió nord-ame ricà, i s’a llun ya d’al -

guns dels prin ci pis ar qui tect ònics i fun cio -

nals que ha vien pre val gut als es ta dis mo -

derns. 

La im portància de l’es ta di es por tiu en el

pe río de ac tual s’ob ser va quan ti ta ti va -

ment des prés de l’aug ment en la cons -

truc ció i mo der nit za ció de nom bro sos

es ta dis a ciu tats oc ci den tals, des de la

dèca da dels no ran ta del se gle XX (Noll i

Zim ba list, 1997, 2000; Pa ra mio, 2001). 

En aque lla dèca da, es van cons truir més

de vint-i-sis nous es ta dis a ciu tats com

Chica go, San Fran cis co o Wa shing ton.

Xi fra que s’ha dis pa rat en l’úl ti ma dèca -

da amb l’a ca ba ment de tren ta-tres nous

pa ve llons i es ta dis, com as sen ya la

Shank (2002).10 Sen se sor tir del país

es men tat, i mal grat els im por tants re -

talls pres su pos ta ris de les apor ta cions

di nerà ries per part del go vern fe de ral als

ajun ta ments, du rant els man dats de

Rea gan i Bush, Noll i Zim ba list as sen ya -

len que, en tre l’any 1997 i el 2006, d’al -

tres ciu tats des ti na ran més de set bi lions 

de dòlars a l’e di fi ca ció de nous es ta dis i

are nes ca pa ces d’a co llir equips pro fes -

sio nals. Als Estats Units, un es ta di co -

men ça a con si de rar-se des fa sat pas sats

deu anys d’ús i ex plo ta ció i és a par tir

d’a quest mo ment quan els pro pie ta ris

de les fran quí cies exi gei xen als lí ders lo -

cals la mo der nit za ció de l’es ta di o la

cons truc ció d’un de nou, per tal de ge ne -

rar més re cur sos econò mics. Si no es

com plei xen aques tes exigè ncies, els

pro pie ta ris ame na cen de tras lla dar-se a

al tres ciu tats que sí que es tan dis po sa -

des a sa tis fer els seus de sigs. Da vant

d’a ques ta al ter na ti va i per tal d’e vi tar la

pèrdua de la fran quí cia, els pro pie ta ris

dels clubs, jun ta ment amb els po lí tics

de les ciu tats on se si tuen, es tan

 buscant con tí nua ment no ves vies de fi -

nan ça ment i ex plo ta ció co mer cial dels

es ta dis, que abas ten des del pa tro ci ni

d’es ta dis per part de mul ti na cio nals,

pas sant per la cons truc ció i pos te rior

ven da d’un ma jor nom bre de seients i de

llot ges de luxe (Wil cox i Andrews,

2003).11 En aquest pro cés, l’es ta di ad -

qui reix una gran im portància com a mo -

ne da de can vi en tre els po lí tics i els pro -

pie ta ris de les fran quí cies. 

Al con ti nent eu ro peu, des ta ca ria els ca -

sos de Gran Bre tan ya, d’Espan ya i de

Por tu gal, pel que fa a l’e di fi ca ció d’es ta -

dis de nova plan ta i a la mo der nit za ció

d’al tres de més an tics. Esta dis que bus -

quen d’ho mo lo gar-se amb al guns dels

trets tra di cio nal ment as so ciats als es ta -

dis i are nes nord-ame ri cans. Des prés de 

les re co ma na cions sor gi des de l’in for me

Tay lor el 1990, rere la tragè dia de l’es -

ta di d’Hill sbo rough, les au to ri tats brità -

ni ques van co men çar a pres sio nar els

clubs pro fes sio nals de fut bol an gle sos i

es co ce sos per què mi llo res sin les con di -

cions de se gu re tat i tam bé per què trans -

for mes sin to tes les gra de ries en seients

dels seus ca ducs es ta dis, pro vi nents

molts d’ells de prin ci pis del se gle XX

(Duke, 1994; Chur man, 1995). L’o bli -

ga ció de dis po sar de seients a tots els

es ta dis es con si de ra va com a fac tor clau

per in cre men tar la se gu re tat i el con trol

del pú blic. Dels 92 clubs de fut bol exis -

tents, qua ran ta-cinc han mi llo rat les

con di cions dels seus es ta dis, men tre la

res ta han op tat per tras lla dar-se a nous

es ta dis per sa tis fer les exigè ncies le gis -

la ti ves. Aquest pro cés de mo der nit za ció

i d’a dap ta ció a les exigè ncies ac tuals

dels es ta dis brità nics –no exempt de

grans re sistències per part dels clubs i

dels afi cio nats tra di cio nals– s’ha vist ac -

ce le rat per la pre sen ta ció, frus tra da,

des prés de ser-li ator ga da a Ale man ya,

de la can di da tu ra d’Angla te rra a aco llir

el Cam pio nat del Món de Fut bol del

2006 (World Cup 2006 Cam paign,

1997). 

En el con text es pan yol, la pri me ra gran

mo der nit za ció dels prin ci pals es ta dis de

fut bol va te nir lloc amb mo tiu del Mun dial

de Fut bol de 1982. Pos te rior ment, amb la 

trans for ma ció de molts clubs pro fes sio -

nals en So cie tats Anòni mes Espor ti ves,

s’han anat cons truint nous es ta dis, com

ara Anoe ta a San Se bas tià (1993), Los

Pa ja ri tos a Sòria (1994) o el nou Car los

Tar tie re, a Ovie do (1999-2000). Esde ve -

ni ments es por tius com la pre sen ta ció de

la can di da tu ra olím pi ca de Se vi lla als Jocs 

Olím pics del 2004 (amb l’a no me nat

‘Olím pic’ el 1999), la Uni ver sía da de Pal -

ma de Ma llor ca de 1999 (es ta di de Son

Moix) o re cent ment els Jocs del Mediter -
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Esta di Erics son, Char lot te, Ca ro li na del Nord,
Estats Units (Font: Fo to gra fia es can ne ja da del

lli bre  Espa cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver sió

ori gi nal Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra -

nin fo, pàgs. 10-11.)

10 Aquest ‘boom cons truc tiu’ en el con text ame ricà es pot en ten dre en re la ció amb el pa per cen tral que ju guen els pro pie ta ris de les fran quí cies d’e quips de les qua tre lli gues pro -

fes sio nals, a l’ho ra de pres sio nar els lí ders po lí tics de les ciu tats on se si tuen, per tal d’a con se guir mi llors con di cions econò mi ques (Ammon i Stot lar, 2003; Baa de i Dye, 1988;

Baa de, 1996; Baim, 1992; Noll i Zim ba list, 1997, 2000; Shank, 2002; Wil cox i Andrews, 2003). 
11 Wil cox i Andrews (2003, p. 9) es re fe rei xen als grans de sem bor sa ments que ha ha gut de rea lit zar la ciu tat de Wa shing ton per man te nir les fran quí cies dels seus tres equips pro -

fes sio nals. En el cas de l’es ta di co bert Kent Coo ke (ano me nat pos te rior ment Esta di Fed Ex) i que acull els Wa shing ton Reds kins, va ser cons truït en 1997 amb un afo ra ment de

més de 80.000 es pec ta dors, i in clou 208 llot ges de luxe i 15.000 seients per so na lit zats (club seats). Això és no més un pe tit exem ple de la ca pa ci tat d’ex plo ta ció co mer cial

dels es ta dis nord-ame ri cans. 



rani 2005 a Alme ria, han con tri buït a la

cons truc ció de nous es ta dis (Pa ra mio i

Ro drí guez Díaz, 2003). A això cal afe -

gir-hi les re cents trans for ma cions em pre -

ses al Camp Nou (Bar ce lo na), Ber na béu

(Ma drid) o el Ruiz de Lo pe ra (Se vi lla), per

adap tar-los a les exigè ncies ac tuals

(LNFP, 2000). En el cas por tu guès, la ce -

le bra ció de l’Eu ro co pa (2004) ha ac ce le -

rat la cons truc ció de set es ta dis i la mo -

der nit za ció d’uns al tres tres. 

Des del punt de vis ta ar qui tect ònic i de

ges tió, la tendència ac tual pas sa per

cons truir els nous es ta dis no so la ment

per a un ús es por tiu mo no temà tic, sinó

que es con ce ben per aco llir tota mena d’u -

sos i ser veis de lleu re i es bar jo, se guint el

mo del nord-ame ricà (Ammon i Stot lar,

2003; John i Sheard, 2001; Gon zá lez

Tojo, 2004; Vall ver dú, 2004). Tan ma -

teix, en ca ra que els es ta dis eu ro peus han

mi llo rat de ma ne ra sub stan cial en as pec -

tes com ara la se gu re tat, el con fort o la

fun cio na li tat, en ca ra una part im por tant

està lluny dels ser veis i pro duc tes que s’o -

fe rei xen als nord-ame ri cans. Aquest as -

pec te ens per met d’in tro duir l’e pí graf se -

güent.

Són els es ta dis
es por tius post mo derns
les no ves ca te drals
‘lai ques’ de consum? 

Per res pon dre aques ta pre gun ta, és in te -

res sant re vi sar les apor ta cions d’au tors

com Rit zer, Amen do la, Bryman, Har vey

o Doña. Tots ells coin ci dei xen, d’al gu na

ma ne ra, a l’ho ra d’as sen ya lar que les

trans for ma cions que han ex pe ri men tat

els es ta dis mo derns res po nen a la ne -

ces si tat de do nar res pos ta als prin ci pis

de l’ac tual mo del po li ti coe conò mic neo -

li be ral que im pe ra en l’e co no mia glo bal i 

per ex ten sió, en el món de l’es port.

Aques tes trans for ma cions del mo del po -

li ti coe conò mic ac tual in ci dei xen tam bé

en la iden ti tat tra di cio nal de mol tes ciu -

tats oc ci den tals (Gib son, 2003; Pa ra -

mio, 2001). 

En aques ta anà li si, són in te res sants les

apor ta cions d’au tors d’àrees di ver ses.

So ciò legs com Rit zer (2002) i Bryman

(2002) han ana lit zat les ca rac te rís ti -

ques de llocs com ara parcs temà tics o

ca de nes de res tau rants de men jar ràpid 

per com pro var si real ment la ges tió d’a -

quests i d’al tres edi fi cis, com ara els es -

ta dis post mo derns, se guei xen molts

dels prin ci pis ra cio na lis tes que han im -

preg nat l’èxit em pre sa rial de ca de nes

com Mac Do nalds o Dis ney. Sal vant al -

gu nes di ferè ncies, s’a pre cia que molts

dels es ta dis con tem po ra nis, prin ci pal -

ment en el con text nord- ame ricà i gra -

dual ment en el con text eu ro peu, han

anat in cor po rant ele ments i prin ci pis

ra cio na lis tes des crits per tots dos au -

tors. En con cret, prin ci pis ra cio na lis tes

pels quals es re geix la ges tió dels parcs

temà tics i les ca de nes de res tau rants de 

men jar ràpid (per exem ple, la re cer ca

d’u na ma jor eficà cia, la te ma tit za ció

dels ser veis i pro duc tes de tot ti pus i,

so bre tot, l’aug ment de l’ex plo ta ció co -

mer cial de tots els es pais) són cada ve -

ga da més evi dents als es ta dis post mo -

derns.12

Se guint amb l’anà li si, Doña res sal ta

que els es ta dis ac tuals com par tei xen

amb els cen tres de lleu re i co mer cials la 

for ma de con su mir i d’em prar el (escàs) 

temps lliu re; al ho ra que són llocs que,

mal grat el crei xent in di vi dua lis me que

ca rac te rit za els cen tres ur bans con tem -

po ra nis, reu nei xen un nom bre més gran 

de per so nes. Esta dis, so bre tot aquells

de gran ca pa ci tat com Wem bley, Ber -

na béu o Camp Nou, s’han con ver tit en

es pais pú blics ‘pro te gits’, in dis pen sa -

bles per crear una sen sa ció de co mu ni -

tat, per ti nen ça i d’in te rac ció so cial.

Men tre això pas sa, els es ta dis ac tuals

ofe rei xen ser veis i pro duc tes sem blants

als dels cen tres de lleu re, atès que con -

cen tren en els seus lí mits mol tes de les

ac ti vi tats de lleu re de mas ses d’a vui dia 

(gim na sos, ci ne mes, su per mer cat, bo -

ti gues de pro duc tes es por tius i de tot ti -

pus, mu seus de fut bol...), ser veis de

res tau ra ció (res tau rants temà tics, ca -

de nes de men jar ràpid...), zo nes de ne -

go ci (zo nes de reu nió, llot ges per a em -

pre ses i par ti cu lars) i fins i tot ser veis

d’a llot ja ment (ho tels, apar ta ments...).

Doña (2003, p. 76) co men ta que una

mi llor ex plo ta ció co mer cial dels es pais

d’un es ta di po dria re pre sen tar, en in -

gres sos, al vol tant del 10 % del pres su -

post mitjà d’un club de fut bol de pri me -

ra di vi sió. Ser veis i pro duc tes que es

res sal ten en cam pan yes de màrque ting

d’es ta dis i pa ve llons, com el Glo be Are -

na d’Esto colm (ve geu www.glo bea re -

nas.se) on s’o fe rei xen tota mena d’op -

cions per men jar, beu re, dor mir i es tar
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Vis ta Aèria de l’es ta di ma llor quí de Son Moix
(Font: Fo to  de l’au tor).

Esta di Coors Field, Co lo ra do, Estats Units.
(Font: Fo to gra fia es can ne ja da del lli bre Espa -

cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver sió ori gi nal

Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra nin fo,

pàg. 175.)

12 Rit zer iden ti fi ca les ‘ca te drals del con sum’ com uns es pais on no so la ment es po den con su mir co ses, sinó que són llocs que es tan dis sen yats i es truc tu rats per di ri gir el con sum i 

fins i tot, a ve ga des, per coac cio nar-te a aug men tar-lo. 



en tre tin gut o el Pa lau Sant Jor di de Bar -

ce lo na, on el mis sat ge in ci deix en la fle -

xi bi li tat del re cin te ‘on tot és pos si ble’

(Vall ver dú, 2004). Al ma teix temps,

l’ac cent en la fle xi bi li tat d’ús s’ac cen -

tua amb la in cor po ra ció d’a ven ços tec -

nolò gics com ara co ber tes i seients

retràctils, te rrenys de joc mòbils i des -

mun ta bles, pan ta lles ge gants de ví -

deo, etc. (Un exem ple d’a quests aven -

ços és el re cent ment cons truït Are na

ausfSchal ke). (Ve geu http://www.are -

na-aufs chal ke.de /) 

En aug men tar la fle xi bi li tat d’ús dels es ta -

dis post mo derns, aquests es de ve nen cen -

tres de ne go ci mul ti dis ci pli na ri, però sen -

se per dre de vis ta el pro duc te es por tiu.

Ve gem com a mos tra, el cas del Pa lau

Sant Jor di, de Bar ce lo na; en el seu in for -

me de ges tió so bre els ca tor ze anys d’ex -

plo ta ció del pa ve lló es res sal ta que s’hi

han ce le brat 4.104 ac ti vi tats en el pe río -

de es men tat. Allò que és sor pre nent és

que so la ment el 28 % dels ac tes van te nir

un sen tit es por tiu; la res ta es com ple ta va

amb ac tes di ver sos (39,7 %), mu si cals

(26,8 %) i fa mi liars (5,6 %) (Vall ver dú,

2004). Aques tes da des ens ser vei xen per

qües tio nar la ‘mo no te ma tit za ció’ dels es -

ta dis mo derns, prin ci pal ment con ce buts

per al futbol. 

En aques ta gra dual i no sem pre fàcil

tran si ció fun cio nal dels es ta dis, els es ta -

dis de fut bol –so bre tot els que per tan yen 

als prin ci pals clubs pro fes sio nals– s’hi

han in cor po rat de fa poc. En ex pli car la

re cent re mo de la ció de l’Esta di Ber na -

béu, el res pon sa ble d’in fraes truc tu res

del club, Ju lio Gon zá lez Tojo deia que el

Reial Ma drid va afron tar el rep te de con -

ver tir el seu es ta di “d’un es ta di de diu -

men ges” a “un cen tre d’u ti li tat con tí -

nua” (Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91).

Igual que en els cen tres es men tats an te -

rior ment, els seus ges tors han in cor po -

rat molts dels ser veis de què hem par lat. 

Amb aques ta trans for ma ció, els tra di -

cio nals ‘so cis’ i afi cio nats, pro pis dels

es ta dis mo derns, pas sen a ser sub sti -

tuïts en la seva va lo ra ció, en els es ta -

dis post mo derns, com a ‘ac cio nis tes’ i

clients. Un as pec te que ge ne ra ten sions

en tre els afi cio nats tra di cio nals, per què

con si de ren que des via la seva afi lia ció i

iden ti fi ca ció amb els clubs. 

Enca ra que du rant bona part del pe río de

mo dern, les cam pan yes de màrque ting

s’a dre ça ven a te nir cura de les ne ces si -

tats dels es pec ta dors que ana ven a l’es -

ta di, però sen se con si de rar els es pec ta -

dors vir tuals, en una eco no mia cada

 vegada més glo ba lit za da, els clubs pro -

fes sio nals con si de ren es sen cial es ta blir

alian ces es tratè gi ques amb im por tants

grups mul timè dia (per exem ple, BSkyB,

Ca nal Plus, ESPN...) o de te le co mu ni ca -

cions (Sie mens) per aug men tar la seva

quo ta de mer cat i, per ex ten sió, el seu

comp te de re sul tats. Aquests acords es -

tan te nint im por tants re per cus sions so -

bre la pròpia essència del joc (per exem -

ple, a Angla te rra, BSky B im po sa els

dies i les ho res dels par tits se gons el seu

in terès co mer cial), l’as sistència dels es -

pec ta dors als es ta dis, per me ten de cap -

tar nous clients ‘vir tuals’ en un àmbit

d’in fluèn cia glo bal i al ho ra ge ne rar més

in gres sos per als ges tors. En aquest sen -

tit, el de sen vo lu pa ment de les te le co mu -

ni ca cions (te le vi sió per satèl·lit amb ca -

nals temà tics d’es port, de sis te mes de

te le vi sió de pa ga ment –per satèl·lit i ca -

ble–) obre no ves lí nies de ne go ci.13 Això

té re per cus sió en els es ta dis on s’in cor -

po ren un nom bre més gran d’a fi cio nats

‘vir tuals’, però amb un baix ni vell d’a -

trac ció to po fí li ca cap a aques tes ins -

tal·la cions, si els com pa rem amb els afi -

cio nats tra di cio nals. Des prés de l’a cord

del Man ches ter Uni ted amb Vo da fo ne i

la ca de na BSky, nom bro sos afi cio nats

vir tuals (prin ci pal ment del con ti nent

asià tic) po den se guir els par tits i els

seus ju ga dors me dià tics, sen se que fí si -

ca ment as sis tei xin a l’es ta di d’Old Traf -

ford (xi fra que se si tua en el 98 % de la

seva mas sa ac tual d’a fi cio nats). Aquest

ma teix fe no men és ex ten si ble a al tres

equips pro fes sio nals eu ro peus, com el

Reial Ma drid o el Barce lona.

Si amb la glo ba lit za ció, l’as sistència

‘vir tual’ d’es pec ta dors creix, es pro dueix 

un es tan ca ment i en al guns ca sos, una

da va lla da, de l’as sistència ‘fí si ca’ dels

es pec ta dors tra di cio nals. Com a exem -

ple d’a ques ta tendència, és in te res sant

l’es tu di lon gi tu di nal rea lit zat per Ro llin i

Ro llin (2000) so bre l’as sistència d’es -

pec ta dors als es ta dis an gle sos des del

pe río de de post gue rra fins a l’ac tua li tat,

amb el de sen vo lu pa ment de l’es pec ta -

cu lar Pre mier Lea gue an gle sa el 1992

(ve geu Tau la 1). Mal grat l’es pec ta cu la -

ri tat del joc, la qua li tat dels ju ga dors i de 

la imat ge de la com pe ti ció, l’as sistència

als es ta dis brità nics no aug men ta en

con cor dan ça amb les ex pec ta ti ves ge ne -

ra des. Aquest fet, ex ten si ble a al tres paï -

sos eu ro peus14 es jus ti fi ca per l’e -

xistència de més op cions de lleu re, pels

fenò mens de violè ncia as so ciats a es -

ports com el fut bol, que dis sua dei xen

col·lec tius com fa mí lies o d’al tres grups, 

l’in cre ment del preu de les en tra des, etc.
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Pu bli ci tat de l’Esta di Don Va lley Sta dium de
Shef field. (Font: Fu llet Pu bli ci ta ri del ma teix

Esta di).

13 D’al tra ban da, ca de nes com ISL, Kirch o ITV di gi tal s’han vist in fluï des ne ga ti va ment per l’aug ment del pa ga ment dels drets te le vi sius. 
14 Se gons da des d’o pi nió so bre els clubs de fut bol, ela bo ra des per la Fun da ció d’Estu dis So ciolò gics (2004), un 87 % dels afi cio nats veuen par tits de fut bol di ver ses ve ga des al

mes, men tre que so la ment un 21 % acos tu ma a anar di ver ses ve ga des a l’es ta di i gai re bé la mei tat de la po bla ció (41 %) re co neix que no hi va mai. Al ma teix temps, es cons ta -

ta un can vi de tendència en la mena d’es pec ta dors; ara hi van més do nes, a tra vés de pen yes ex clu si va ment fe me ni nes. Aques ta dada és si mi lar en el con text anglès, on el 12 % 

dels es pec ta dors ac tuals són do nes. 



Con clu sions
Cada so cie tat pro dueix un es pai (es ta di

es por tiu) que res pon a les ca rac te rís ti ques 

pròpies del pe río de hist òric. Amb la tran -

si ció cap a un mo del po li ti coe conò mic

neo li be ral, l’es ta di post mo dern re flec teix

mol tes de les pos si bi li tats i lí mits que ens

ofe reix la glo ba lit za ció. A aquest pro cés

no hi són alie nes les ciu tats oc ci den tals

–on se si tuen els es ta dis– i l’es port. Da -

vant d’a ques ta in te rre la ció en tre fac tors

glo bals i lo cals, la nova ge ne ra ció d’es ta -

dis ha ad qui rit no ves iden ti tats que trans -

cen dei xen l’àmbit es por tiu com a cen tres

de lleu re i es bar jo, ca te drals del con sum,

ele ments d’atracció turística o noves

icones de les estratègies de màrqueting de 

les ciutats.

Enca ra que els es ta dis mo derns ja in cor -

po ra ven una pro gres si va re gu la ció i ra cio -

na lit za ció, al guns dels prin ci pis ra cio na -

lis tes que Bryman i Rit zer re mar quen com 

a ele ments claus de l’èxit de ges tió de ca -

de nes com Dis ney o Mac Do nalds són

cada ve ga da més evi dents en el dis seny i

ges tió dels es ta dis post mo derns. En

aquest sen tit, i amb la co mer cia lit za ció de 

l’es port con tem po ra ni, l’es ta di post mo -

dern pas sa a ser un ‘nou pro duc te’ d’ex -

plo ta ció co mer cial. Els pro pie ta ris dels es -

ta dis sa ben que els in gres sos no pro ve nen 

ex clu si va ment de la ven da d’en tra des o

dels drets te le vi sius, com pas sa va fins a la 

dèca da dels vui tan ta i no ran ta, sinó que

una part cada ve ga da més im por tant pro -

vé de la co mer cia lit za ció dels es pais de di -

cats a la res tau ra ció, la ven da de pro duc -

tes i sím bols pro pis dels clubs pro fes sio -

nals; unes àrees que fins ara han es tat,

ben cert, poc co mer cia lit za des. Això ha

anat can viant ràpi da ment i a ho res d’a ra

l’es ta di ha ad qui rit un nou va lor co mer -

cial, a ve ga des as so ciat al va lor de mar ca

d’un club es por tiu. Mal grat tot, so la ment

un nom bre li mi tat de clubs pro fes sio nals,

com el Reial Ma drid o el Man ches ter Uni -

ted,15 acon se gueix més be ne fi cis per l’ex -

plo ta ció de tots els ele ments as so ciats a

les se ves mar ques que no pas per l’as -

sistència dels afi cio nats als es ta dis. La

com ple xi tat de la seva ges tió com por ta,

d’al tra ban da, que pocs es ta dis si guin

real ment ren di bles. Sota aques ta pre rro -

ga ti va, la via bi li tat de qual se vol es ta di de -

pendrà de la qua li tat dels es de ve ni ments

de tot ti pus que s’hi ofe rei xin així com de

la qua li tat de l’ex pe rièn cia que per ce bi

l’es pec ta dor. 

Com a epí leg, mol tes de les trans for ma -

cions que s’han anat pro duint al vol tant

dels es ta dis post mo derns no són ben va lo -

ra des per tots els col·lec tius. Entre els que 

més re sistències ofe rei xen des ta quen els

fans tra di cio nals, que qües tio nen la

pèrdua de molts dels va lors tra di cio nals

as so ciats als es ta dis mo derns. Crí ti ques

que són ex ten si bles al món acadè mic que

res sal ten el carà cter mer can ti lis ta dels es -

ta dis des prés de la seva trans for ma ció en

un nou pro duc te co mer cial i d’es bar jo

(Coa kley, 2001; Bale, 1993). Aspec tes,

tots ells, que ne ces si ten ser investigats

amb més profunditat en el futur.
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ANY PRI ME RA

DI VI SIÓ

SE GONA

DI VI SIÓ

TER CE RA

DI VI SIÓN

QUAR TA

DI VI SIÓN

ASSIS TÈN CIA

TO TAL

1946 15  11  5,6 3,8 35,6

1948 17,9 11,3 6,9 5  41, 2

1955 14,1  9  5,6 4,2 33,1

1965 12,4  6,9 4,7 3  27,2

1967 15,2  7,4 4  3,3 30,1

1970 13,9  7  4,3 2,7 28,1

1974 12,6  6,9 4  1,9 25,6

1981 10,4  4,7 2,8 1,9 20  

1982  9,2  4,9 2,9 1,5 18,7

1985  9   3,5 2,4 1,4 16,5

1987  8   5,3 2,7 1,7 17,9

1988  7,8  5,8 3  1,7 18,5

1990  8,6  6,2 2,8 1,7 19,5

1991  9,9   5,8 2,9 1,6 20,4

Crea ció de la Pre mier Lea gue Angle sa en 1992 

1992 9,7  5,8 3,4 1,5 20,6

1994 11,2  6  3  1,5 21,8

1996 10,8  6,9 3,1 1,8 22,7

1998 11,6  7,5 4,1 2,1 25,4

2000 12,4  7,9 3,4 2,1 26  

n TAULA 1.
Da des de l’Assistència d’Espec ta dors als Esta dis Angle sos de les qua tre ca te go ries tot al llarg del pe -
río de mo dern (se lec cio nant al guns anys re lle vants) i des de la cons ti tu ció de la Pre mier Lea gue el
1992 (en mi lions d’es pec ta dors) (Font: Ro llin i Ro llin, 2000).

.

15 El Man ches ter Uni ted ha es tat pio ner en la uti lit za ció d’es tratè gies de màrque ting agres si ves, que abas ten des de la co mer cia lit za ció dels seus pro duc tes a tra vés de bo ti gues

fran quí cies, el llan ça ment de llot ges VIP en 1968 o l’a pro fi ta ment de les no ves tec no lo gies per acon se guir nous in gres sos atí pics.
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