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Resum
Aquest ar ti cle re pas sa, en pri mer lloc, les 

pers pec ti ves dels mit jans de co mu ni ca -

ció com a pro mo tors de la pau. Su brat lla

el que al guns ex perts sug ge rei xen que po -

den ser atri buts dels ‘es pais per al dis -

curs’ din tre dels mit jans de co mu ni ca ció, 

els quals con duei xen mi llor al de sen vo lu -

pa ment d’u na cul tu ra de la pau. Tot se -

guit, es mos tra com es tan pre sents

aquests atri buts en els te mes d’es ports

dels mit jans de co mu ni ca ció i s’o bre la

pos si bi li tat que els ma tei xos mit jans de

co mu ni ca ció pu guin fo men tar la pau mit -

jan çant l’es port. Fi nal ment, s’a pli quen

cinc pa pers con crets dels mit jans de co -

mu ni ca ció –en qua dra ment, hu ma nit za -

ció, ri tua lit za ció, con ces sió d’es ta tus i

crea ció d’es tat d’ànim–, ex trets de la bi -

blio gra fia de la de fen sa de la pau en re la -

ció amb els mit jans de co mu ni ca ció, en

el tema de la pro gra ma ció es por ti va. Es

re co ma na que es po sin en mar xa, tant

mit jan çant la for ma ció del pe rio dis ta

com pels es for ços de les or ga nit za cions

de pau que pro por cio nen in for ma ció als

mit jans de co mu ni ca ció. 

Els mit jans
de co mu ni ca ció
i el fo ment de la pau 

Re sul ta atrac tiu sug ge rir que a ho res

d’a ra els mit jans de co mu ni ca ció, amb

la ca pa ci tat que te nen per arri bar fins a

l’úl tim racó de la te rra, po drien pro mou -

re una cul tu ra glo bal de pau. Tan ma teix, 

la rea li tat és que nor mal ment aquests

mit jans no es po den as so ciar amb el fo -

ment de la pau. Ben al con tra ri, al llarg

del se gle XX, s’han uti lit zat amb èxit els

mit jans de co mu ni ca ció amb l’ob jec tiu

de la cons truc ció na cio nal, el man te ni -

ment de la na ció i la mo bi lit za ció en els

mo ments de gue rra. Fins i tot sen se la

in fluèn cia di rec ta dels go verns que

 recolzen molts sis te mes de co mu ni ca -

ció, Johan Gal tung (1993, pàg. XI) as -

sen ya la que els mit jans de co mu ni ca ció

pa tei xen una “fas ci na ció pel po der...

am pli fi quen el so de les ar mes, més que

no pas fer-les ca llar.” I, quan re ben la

tru ca da dels go verns, els mit jans de co -

mu ni ca ció te nen el gran po der de cons -

truir un ene mic. Com va es criu re King,

sobre el pa per crí tic dels mit jans de co -

mu ni ca ció en la mo bi lit za ció cap a la

gue rra: “Pri mer ma tem gent amb les nos -

tres ments, des prés ho fem amb les ar -

mes” (ci tat a Roach, 1993, pàg. 10).

És ben cert que hi ha ele ments in he rents

als mit jans de co mu ni ca ció mo derns

–des de nous va lors bàsics, con fian ça en

les fonts ofi cials i ru ti nes de pro duc ció

fins a les es truc tu res or ga nit za ti ves i els

im pe ra tius co mer cials– més dis po sats a

crear dis cur sos de gue rra que no pas dis -

cur sos de pau. En con cret, la crei xent

con cen tra ció d’em pre ses d’a bast mun -

dial si tua els va lors del be ne fi ci i el crei -

xe ment molt per da munt dels va lors de la

pau i la demo cràcia. Com in di ca Si nar

(2000, pàg. 91), des del punt de vis ta de 

la ma jo ria de les dis tri buï do res co mer -

cials de co mu ni ca ció, “la pau és avo rri -

da”. Els crí tics dels mit jans de co mu ni ca -

ció as sen ya len tam bé les es tre tes re la -

cions co mer cials en tre les em pre ses de

co mu ni ca ció, que in for men so bre els

con flic tes, i els com ple xos mi li tars-in dus -

trials, que se’n be ne fi cien, cosa que crea

una ba rre ra es truc tu ral per al fo ment efi -

caç de la pau (Roach, 1993, pàg. 17;

Bruck i Roach, 1993). 
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Abstract

This es say first re views the pros pects of

the me dia as a pro mo ter of pea ce.  It

high lights what some scho lars sug gest

might be at tri bu tes of ‘dis cur si ve spa ces’

wit hin the me dia that are more con du ci ve

to the de ve lop ment of a cul tu re of pea ce. 

Next, the se at tri bu tes are shown to be

pre sent in me dia ted sports and, as such,

open the pos si bi lity that the me dia might

pro mo te pea ce through sports.  Fi nally, five 

spe ci fic me dia role –fra ming, hu ma ni zing,

ri tua li za tion, con fe rring sta tus, and

crea ting a mood– ta ken from the li te ra tu re

of pea ce ad vo cacy re gar ding the me dia, are 

ap plied to the case of sports pro gram ming.

It is re com men ded that the se be

im ple men ted through both jour na list

trai ning and the ef forts of pea ce

or ga ni za tions that pro vi de in for ma tion to

the me dia.

Key words

Sport, Me dia, Pea ce, Olympics
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n Pa ra ules cla u

Per a Nancy Ri ven bourgh, un pe rio dis me a fa vor
de la cul tu ra de la pau és pos si ble 
(Fon t: BPMO pho to).



Un cop dit això, els mit jans de co mu ni ca -

ció com a ins ti tu ció no cau sen les gue -

rres, però tam poc no són agents res pon -

sa bles del fo ment de la pau. En aquest

sen tit, ju guen pa pers con tra dic to ris pel

que fa a la gue rra i la pau. Per exem ple,

les no tí cies do nen més im portància al

con flic te, el dra ma i el sen sa cio na lis me

com a cri te ri de se lec ció, per tal d’a treu re 

grans au dièn cies. Alho ra, els mit jans de

co mu ni ca ció no de sit gen que l’au dièn cia

ex pe ri men ti les ve ri ta bles atro ci tats de la

gue rra, per tal que no es dis tre gui dels

mis sat ges pu bli ci ta ris que om plen la pro -

gra ma ció. Així, als mit jans de co mu ni ca -

ció tant se’ls en dóna si el con flic te co bert 

està ba sat en un acte de gue rra o en les

raons po lí ti ques so bre la ‘de sit ja bi li tat’

de la gue rra. En fun ció del con flic te en

què se cen tren, els mit jans de co mu ni ca -

ció po den ser vir de fre o d’ac ce le ra dor de

la gue rra. 

Un al tre exem ple de la na tu ra le sa dialè cti -

ca dels mit jans de co mu ni ca ció en re la ció

amb la gue rra sor geix del que Ma noff

(2002) qua li fi ca com el “mite de l’ob jec ti -

vi tat”. Les nor mes d’im par cia li tat en nar -

rar les no tí cies, pròpies del se gle XX, es

van de sen vo lu par en un pri mer mo ment

als Estats Units, com una es tratè gia co -

mer cial per en co rat jar di fe rents per so nes

d’in cli na cions po lí ti ques di ver ses a lle gir

un ma teix dia ri. Ma noff sos té que el ‘pe -

rio dis me im par cial’ de ri vat d’a ques ta

 estratègia co mer cial evi ta que els pe rio -

dis tes ad vo quin per la pau o do nin

preferèn cia a les veus que cri den a fa vor

de la re so lu ció de con flic tes. Alho ra, tan -

ma teix, s’ha de mos trat prou, en el camp

de la in ves ti ga ció so bre co mu ni ca ció, que

‘l’ob jec ti vi tat’ del co rrent ma jo ri ta ri de no -

tí cies es pro dueix de fet en els lí mits d’u na 

ma ne ra es pe cí fi ca i na cio nal de veu re el

món. En el te rreny dels as sump tes in ter -

na cio nals, aquest ‘punt de vis ta’ ten deix a

anar en la ma tei xa di rec ció, amb po ques

ex cep cions, de la po lí ti ca del go vern. Per

tant, men tre sem bla que els mit jans de

co mu ni ca ció exer cei xen un cert grau

de pers pec ti va in de pen dent din tre d’u na

so cie tat de mocr àti ca, de fet te nen di fi cul -

tats per ju gar aquest pa per en trac tar te -

mes re la cio nats amb la gue rra en el pla in -

ter na cio nal. 

De tota ma ne ra, a ve ga des es re cla ma

els mit jans de co mu ni ca ció a co brir pro -

ces sos in ter na cio nals de pau, com ara

ne go cia cions per a la pau. Com ho fan?

En la seva anà li si so bre els mit jans de

co mu ni ca ció en les con ver ses de pau a

Irlan da del Nord i al Pròxim Orient, Si nar 

(2000) va des co brir que els mit jans de

co mu ni ca ció ten dei xen a si tuar la seva

tas ca en unes con ver ses de pau de tres

for mes. La pri me ra, i més ha bi tual, és

mit jan çant el ‘dis curs de gue rra’, man te -

nint una ter mi no lo gia bèl·lica (per exem -

ple, cen trant-se en els con flic tes din tre

de les pròpies ne go cia cions; els re pre -

sen tants del go vern ‘llui ten’ i ‘com ba ten’ 

per acon se guir la pau). En se gon lloc,

els mit jans de co mu ni ca ció apli quen un

‘dis curs de tri via lit za ció’, po sant l’èmfa -

si en els as pec tes més per so nals de les

con ver ses de pau més que no pas en el

con tin gut de les re so lu cions de pau (per

exem ple, cen trant-se en la for ma de ves -

tir de les es po ses dels re pre sen tants del

go vern; fi xant-se en els ges tos d’a mis tat

o de re fús). En ter cer lloc i, se gons el

punt de vis ta de Si nar, el més en cer tat

per al fo ment de la pau, els mit jans de

co mu ni ca ció uti lit zen un ‘dis curs de ri -

tua lit za ció’, que se cen tra en allò que és

simb òlic i en els ele ments de ce rimò nia i 

ritu dels pro ce di ments de les con ver ses

de pau. Aquest en fo ca ment fa de les

con ver ses de pau un im por tant ‘es de ve -

ni ment me dià tic’. En la seva in ves ti ga -

ció Si nar va tro bar po ques da des del que 

ell ano me na “en fo ca ment di rec te de

pau”, que les no tí cies re cu llin sím bols

pro pis de la no-violè ncia o ter mes i imat -

ges d’un can vi pa cí fic. Ho ex pli ca re pe -

tint el que ja hem dit an te rior ment: és

més com pa ti ble amb els ob jec tius d’un

mitjà de co mu ni ca ció i els va lors de les

se ves no tí cies un dis curs de gue rra que

no pas un dis curs de pau. 

Mal grat tot, molts es tu dio sos i ac ti vis tes

per la pau es ne guen a ac cep tar com a

ine vi ta ble que els mit jans de co mu ni ca -

ció no pu guin fo men tar la pau. Ben al

con tra ri, de fen sen que els mit jans de co -

mu ni ca ció són fo na men tals per acon se -

guir-la i que cal en co rat jar-los i uti lit -

zar-los amb aques ta fi na li tat. Fre de rick

(2003), per exem ple, va re pas sar amb

de te ni ment el llen guat ge d’u na llar ga

sèrie de trac tats i de cla ra cions in ter na -

cio nals, per de mos trar que la le gis la ció

in ter na cio nal pren una po si ció molt con -

cre ta en re la ció amb els mit jans de co -

mu ni ca ció, la gue rra i la pau. En el llen -

guat ge de la le gis la ció in ter na cio nal, no

so la ment es prohi beix que els mit jans de

co mu ni ca ció fo men tin la gue rra, sinó que 

se’ls fa una cri da es pe cí fi ca a pro mo cio -

nar la pau. L’au tor re su meix de la for ma

se güent un dels prin ci pis fo na men tals de

la le gis la ció in ter na cio nal en re la ció amb

els mit jans de co mu ni ca ció:

Els mit jans de co mu ni ca ció hau rien d’e xer -

cir un pa per po si tiu a l’ho ra d’e du car i ex -

pli car al pú blic el camí de la pau. Mit jan -

çant la le gis la ció in ter na cio nal, els mit jans 

de co mu ni ca ció són cri dats con tí nua ment

a fo men tar un mi llor co nei xe ment de les

con di cions de vida i de les or ga nit za cions

de pau. Les ac ti vi tats dels mit jans de co -

mu ni ca ció hau rien d’in clou re con tin guts

com pa ti bles amb la tas ca per a la pre pa ra -

ció de la vida per a la pau. Els mit jans de

co mu ni ca ció han de con tri buir de ma ne ra

efi caç a l’en for ti ment de la pau, a l’en te sa

in ter na cio nal i a la pro mo ció dels drets hu -

mans (pàg. 239). 

Espais
per al dis curs
en la pro mo ció de la pau 

En con se qüèn cia, molts de fen sors de la

pau i es tu dio sos de la co mu ni ca ció in sis -

tei xen que men tre els mit jans de co mu ni -

ca ció po sen molts obs ta cles per a

l’assoliment de la pau, tam bé po den pro -
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Cal dria que els mit jans de co mu ni ca ció ju gues sin
un pa per po si tiu a l’ho ra d’e du car i d’ex pli car al
pú blic el camí de la pau
(Fon t: Pa blo Pi cas so  http://webs.de ma sia do.com/
va gac ti va/ima/pa lo ma.gif –29.XI.04–). 



por cio nar –de for ma gai re bé li te ral– ‘es -

pais’ per a l’esperança i el fo ment de la

pau. Bruck i Roach (2003) els ano me nen

‘es pais per al dis curs’, din tre dels ma tei -

xos mit jans de co mu ni ca ció, que per me -

ten de do nar veu a mis sat ges dis si dents.

En aquest cas, el mis sat ge dis si dent és la

de fen sa de la pau. On es po den tro bar o

crear aquests es pais per al dis curs? Qui -

nes ca rac te rís ti ques po drien te nir? 

Je ro me (1999) apun ta cap a for mes de

co mu ni ca ció –bé si gui Inter net o la te le vi -

sió i la ràdio per satèl·lit- que su pe ren els

lí mits na cio nals i creen així co mu ni tats

glo bals in te res sa des en aquests te mes.

Aques tes for ma cions ‘de baix a dalt’, com

ell les ano me na, ocu pen un es pai de dis -

curs trans na cio nal i d’a ques ta for ma po -

den cons ti tuir els blocs que cons truei xin

un punt de vis ta més in ter na cio na lis ta, tot 

con nec tant la gent amb in de pendència

del seu ori gen cul tu ral o na cio nal. 

Si nar (2000) sub rat lla que els es de ve ni -

ments d’a bast mun dial, a l’em pa ra de les

xar xes glo bals de co mu ni ca ció, tam bé po -

den fun cio nar com a es pai de dis curs per

a la pro mo ció de la pau. Gràcies a la seva

ca pa ci tat per atreu re una au dièn cia mun -

dial i adre çar-s’hi, els es de ve ni ments d’a -

bast mun dial, com ara els Jocs Olím pics,

es de ve nen hist òri ca ment sig ni fi ca tius i

únics. Enca ra que no arri ben a és ser sub -

ver sius o dis si dents en in ten ció i en mis -

sat ge, aquests es de ve ni ments exi gei xen

un dis curs de ri tua lit za ció. En adop tar els

mit jans de co mu ni ca ció aques ta mena de

dis curs, aquests me gaes de ve ni ments d’a -

bast mun dial ex pres sen te mes d’u nió glo -

bal, in ter can vi d’ex pe rièn cies i sím bols

trans cen dents –mal grat la iden ti fi ca ció

na cio nal dels seus par ti ci pants. Els par ti -

ci pants i l’au dièn cia po den veu re o sen tir

les no ves di rec cions o pos si bi li tats per a la 

pau en la ca rac te rís ti ca li mi nar de ra re sa

as so cia da a aquests es de ve ni ments. 

La re cer ca d’es pais per al dis curs, di rec ta -

ment a les no tí cies, sig ni fi ca ad vo car pel

‘pe rio dis me de pau’, com una nova èti ca

en la pro duc ció de no tí cies, amb vis ta a la

com pren sió in ter na cio nal i in ter cul tu ral

(Teh ra nian, 2002; Ma noff, 2002). El cor -

responsal de la BBC, Mar tin Bell, es re fe -

reix al pe rio dis me de pau com “el nou pe -

rio dis me do cu men tal”. És un en fo ca ment

de les no tí cies, as sen ya la, que se cen tra

en el con text i en les víc ti mes del con flic te, 

i tam bé en les ac cions dels pro ta go nis tes

(Ho ward, 2002). Els de fen sors del pe rio -

dis me de pau s’en fron ten al mite de l’ob -

jec ti vi tat, tot de fen sant que: 

... Enca ra que el pe rio dis me té for ça epis -

te molò gi ca com a eina per bus car la ve ri -

tat, aquest és tam bé l’o ri gen de la seva

 debilitat mo ral. El pe rio dis me ob jec tiu no

in ter vé en els fets que des criu i no ac cep ta

res pon sa bi li tats per no fer-ho... Les nor -

mes del pe rio dis me pro fes sio nal no es po -

den sal tar les obli ga cions mo rals (Ma noff,

2002, pàg. 38). 

Ma noff (2002) de fen sa tam bé que el pa -

per més im por tant dels mit jans de co mu -

ni ca ció és la pre ven ció del con flic te, més

que no pas la seva re so lu ció. A la llum

d’això úl tim, sug ge reix que mi rem més

enllà de la for ma en què es trac ta el con -

flic te en les no tí cies i ob ser vem si els mit -

jans de co mu ni ca ció d’en tre te ni ment en

temps de pau obren un es pai per al dis -

curs del fo ment de la pau. Pre sen ta exem -

ples de pro gra ma cions ba sa des en l’en tre -

te ni ment que es tan dis sen ya des per

 promocionar pers pec ti ves mul ti cul tu rals i

per des mi ti fi car allò que és di fe rent i es -

tran ger, mit jan çant te le no vel·les, es pec ta -

cles in fan tils i di bui xos ani mats. 

L’esport als mit jans
de co mu ni ca ció:
un es pai per al dis curs
de la pau? 

És in te res sant re mar car que la for ma

d’in for mar so bre els es ports té molts dels

atri buts as sen ya lats an te rior ment. L’es -

port in te res sa cada ve ga da més les co -

mu ni tats d’a bast mun dial, no li mi ta des a 

l’àmbit na cio nal –es pe cial ment per què

les prin ci pals lli gues s’es te nen per tot el

món i fit xen es por tis tes no-na cio nals per

als seus equips. L’es port ofe reix els es de -

ve ni ments d’a bast mun dial més grans:

els Jocs Olím pics i la Copa del Món de

Fut bol –es de ve ni ments que te nen una

au dièn cia sen se pa ran gó. L’es port se si -

tua als lí mits de les no tí cies, en el camp

de l’en tre te ni ment. A di ferè ncia de les

no tí cies, el pe rio dis me es por tiu no està

re git per nor mes d’ob jec ti vi tat ni vin cu lat

a les in fluèn cies dià ries de la ges tió in for -

ma ti va del go vern. Tot i així, l’es port

aple ga molts dels va lors pro pis de les no -

tí cies i els mit jans d’en tre te ni ment. Com

va as sen ya lar Da vi son (1974) fa més de

25 anys: 
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Ce rimò nia inau gu ral dels Jocs Olím pics d‘Ate nes. Els es de ve ni ments d’a bast mun dial, a l’em pa ra de les 
xar xes glo bals de co mu ni ca ció, tam bé po den fun cio nar com a es pais de dis curs per a la pro mo ció de la
pau. (Fon t: http://el sew.com/data/at hens9.jpg –14.XII.04–)



Un gran es de ve ni ment es por tiu pot com -

bi nar gai re bé tots els fac tors de for ma ní ti -

da: es de sen vo lu pa en un es pai de temps

res pec ta ble, hi as sis tei xen mi lers de per -

so nes, el re sul tat és ine quí voc, la gent pot

sin to nit zar amb els es por tis tes, s’a jus ta a

l’es te reo tip del que hau ria de ser un es de -

ve ni ment es por tiu, el re sul tat és im pre -

dic ti ble, ha es tat de fi nit prèvia ment com

a “no tí cia”, els mit jans de co mu ni ca ció li

han re ser vat es pai o temps, pot afec tar

equips de paï sos im por tants, im pli ca pro -

ba ble ment per so nes molt co ne gu des i,

ben se gur, té ca rac te rís ti ques hu ma nes

(pàg. 55). 

Ate ses aques tes ca rac te rís ti ques, L’esport 

pot ofe rir un es pai per al dis curs de pro -

mo ció de la pau? 

Des d’un punt de vis ta hist òric, l’es port no 

va as so ciat a la pau. Com as sen ya la

Crowt her (1999, pàg. 2), “cap dels Jocs

Olím pics de l’an ti gui tat no va po der atu rar 

una gue rra... [de fet] a Grècia l’as so cia ció

en tre els ideals de l’es port i la gue rra era

in dub ta ble ment in ten sa... [Els es ports]

eren un pre pa ra tiu per a la gue rra.” Els

an tics Jocs Olím pics eren un es de ve ni -

ment d’a bast na cio nal, al qual es cas ses

ve ga des s’hi con vi da va al gun “es tran ger”. 

En els temps mo derns, no exis teix en ca ra

una re la ció cla ra en tre pau i es port, tot i

que hi ha una idea lit za ció so bre l’e -

xistència de la re la ció es men ta da (Sep -

pänen, 1982). De fet, Kyröläi nen i Va ris

(1981) sug ge rei xen que “s’ha de... des ta -

car que la gent té una creen ça més sòli da

en l’e fec te de pro mo ció de la pau d’allò que 

ten dei xen a in di car els re sul tats cien tí fi ca -

ment ve ri fi cats” (pàg. 78). Fins i tot aques -

ta creen ça s’està es va nint. Avui dia sem bla 

més ha bi tual ac cep tar, sim ple ment, les

sem blan ces en tre el llen guat ge de l’es port i 

el de la gue rra i dei xar que l’au dièn cia su -

cum bei xi a l’im pe ri de l’en tre te ni ment  es -

por tiu dels mit jans de co mu ni ca ció, men tre

aquest fo men ta els va lors del con su mis me,

l’a gres si vi tat i la fama egocèntri ca. 

Tot i amb això, que da la pre gun ta de si els 

mit jans de co mu ni ca ció te nen ca pa ci tat

d’oferir un es pai per al dis curs de la pro -

mo ció de la pau i, si és així, si vo lem apli -

car aques ta ca pa ci tat. En un àmbit més

am pli, Kyröläi nen i Va ris (1981, pàg. 68)

sug ge rei xen que “es pot con si de rar el món 

de l’esport com un mo del ideal per a les

re la cions in ter na cio nals en ge ne ral: és

no-violent i ten deix cap a nor mes co mu -

nes acor da des.” Sepp änen (1982) afe geix 

que és pos si ble de fen sar que exis teix una

‘ideo lo gia de l’esport’ es pe cial, que sub -

rat lla el joc net, la jus tí cia i la com pe ti ció

en con di cions iguals. 

Els mit jans
de co mu ni ca ció
i l’esport: adop ció
d’algunes es tratè gies
per a la pau 

Els de fen sors de la pau han pro po sat un

se guit d’actuacions es pe cí fi ques que són

fo na men tals per a la pro mo ció d’una cul -

tu ra de pau a tra vés dels mit jans de co mu -

ni ca ció. Entre aques tes po dem es men tar:

pro por cio nar edu ca ció, crear ca nals de

co mu ni ca ció, do nar su port a la crea ció

de grups que con tro lin les ac cions go ver -

na men tals i que su per vi sin els es for ços

por tats a ter me per tal de man te nir la pau, 

etc. Enca ra que mol tes d’aquestes ac tua -

cions ten dei xen a orien tar-se cap a la for -

ma de co brir les no tí cies en temps de

 conflicte, vol dria des ta car-ne cinc que

sem blen es pe cial ment apli ca bles a la pro -

mo ció de la pau mit jan çant la in for ma ció

es por ti va. 

Enqua dra ment 

Ho ward (2002) i Ma noff (2002) sub rat -

llen la im portància de l’en qua dra ment

de la pro mo ció de la pau. Els en qua dra -

ments dels mit jans de co mu ni ca ció es

cons truei xen se lec cio nant, des ta cant i

eli mi nant ele ments de la rea li tat, de tal

ma ne ra que se’n fo men ta una pers pec ti -

va con cre ta. Igual que en la gue rra, els

en qua dra ments de l’es port se cen tren en 

la in ten si tat de la com pe ti ció o del con -

flic te. De tota ma ne ra, l’es port in ter na -

cio nal s’es de vé en un marc més am pli

de coo pe ra ció. Com as sen ya la Da vi son

(1974, pàg. 56), “la in for ma ció es por ti -

va és des ho nes ta sen se vo ler-ho, per què 

hi que den en fos qui des l’a bun dant coo -

pe ra ció en tre els ad ver sa ris, l’ac cep ta -

ció de l’au to ri tat dels àrbi tres i la in -

fraes truc tu ra de nor mes, pre pa ra tius i

pa tro ci ni”. 

Men tre l’emoció de la com pe ti ció és fo na -

men tal per què els es ports si guin ex ci tants

i atrac tius, pot ei xam plar-se fàcil ment

l’enquadrament de la com pe ti ció per tal

d’incloure-hi mis sat ges que fa cin referèn -

cia al con text de coo pe ra ció. La in clu sió

d’aquest en qua dra ment am pli (o concur -

rent), temps a ve nir, pot ani mar a crear un 

nou re per to ri de fór mu les, te mes i his -

tòries, no so la ment so bre les ca rac te rís ti -
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Men tre l’e mo ció de la com pe ti ció és fo na men tal per què els es ports si guin ex ci tants i atraients, es pot ei -
xam plar fàcil ment l’en qua dra ment de la com pe ti ció per tal d’in clou re-hi mis sat ges que fa cin re ferè ncia
al con text de coo pe ra ció (Fon t: Gas par Maza).



ques po si ti ves dels es por tis tes –de di ca ció

per so nal, per se ve ran ça, qua li tat–, sinó

so bre els es for ços de coo pe ra ció ne ces sa -

ris en l’esport in ter na cio nal. 

Hu ma nit za ció 

Un dels ob jec tius cen trals del ‘pe rio dis me

de pau’ és hu ma nit zar tots els as pec tes

del con flic te, mit jan çant l’e du ca ció, per

con tra res tar les fal ses per cep cions i evi tar

cau re en es te reo tips (Ma noff, 2002). El

pro cés d’hu ma nit za ció in clou tam bé in for -

mar dels orí gens i dinà mi ca dels con flic -

tes, i mos trar com afec ta les per so nes –es -

pe cial ment, les víc ti mes de la gue rra– en

la seva vida dià ria (Hol guin, 1998; Wolfs -

feld, 2003). 

El mi llor exem ple del món de l’esport pro -

ce deix dels ví deos creats so bre es por tis tes 

in ter na cio nals (per exem ple, els que

s’emeten als Estats Units al vol tant dels

Jocs Olím pics). Mol tes ve ga des, amb un

es til “pro per i per so nal” els mit jans vi si ten 

els es por tis tes a casa seva i mos tren els

seus rep tes i sa cri fi cis en la pre pa ra ció

dels Jocs Olím pics. Es po drien de sen vo lu -

par mol tes te mes, a part de la du re sa de

l’entrenament, que mos tren el ros tre

humà de l’esportista, com ara la seva fa -

mí lia, la seva cul tu ra i els llocs on trans co -

rre la seva vida quo ti dia na. 

Con ces sió d’es ta tus 

Les no tí cies dels mit jans de co mu ni ca ció

ju guen un pa per po ten cial ment im por tant

en el fo ment de la pau, per la seva ca pa ci -

tat de con ce dir un cert es ta tus a al guns

ac tors o grups en l’es fe ra in ter na cio nal.

En ofe rir un mitjà per al re co nei xe ment

pú blic, aquests ac tors es de ve nen veus le -

gí ti mes du rant el de bat. Per exem ple, els

mit jans de co mu ni ca ció po den es co llir, o

no, con ce dir es ta tus a grups an tibèl·lics

en temps de ten sió in ter na cio nal i do -

nar-los veu en dis cu tir so bre la gue rra. De

fai só molt sem blant, els mit jans de co mu -

ni ca ció es por ti va po den es co llir uns es -

por tis tes i uns equips de ter mi nats per

con ver tir-los en mo dels d’a bast in ter na -

cio nal. Per exem ple, els mit jans de co mu -

ni ca ció te nen la ca pa ci tat de con ce dir

 estatus a unes cer tes amis tats i re la cions

en tre es por tis tes d’e quips i paï sos di fe -

rents, atès l’in terès humà o re co llir his -

tòries re la ti ves a les com pe ti cions es por ti -

ves. Alho ra, els mit jans de co mu ni ca ció

po den sub rat llar la lleial tat i l’es pe rit din -

tre d’e quips es por tius mul ti cul tu rals. Ve -

gem com a exem ple el del pe rio dis ta Mi -

chael Ma lo ne (1994), el qual va es criu re

un ar ti cle so bre un equip de fut bol de Mia -

mi en el qual les co mu ni tats cul tu rals

“que mas sa so vint viuen amb por i aï lla -

ment mu tus” es van aple gar pel fut bol

(pàg. 1). A la meva ciu tat na tal, Seatt le,

per exem ple, es po dria ha ver fet més per

apro fi tar la po pu la ri tat dels mem bres ja -

po ne sos de l’e quip pro fes sio nal de beis bol 

dels Seatt le Ma ri ners. A més a més de les

tí pi ques apa ri cions pú bli ques dels es por -

tis tes fa mo sos per fo men tar l’e quip, s’ha -

gués po gut mos trar aquests es por tis tes en 

ac ti vi tats de con vivè ncia amb els seus

veïns i com panys d’e quip ame ri cans. 

Les hist òries no te nen per què tro bar-se

re la cio na des di rec ta ment amb la com -

pren sió i l’amistat in ter na cio nals. De fet,

aques tes po den ser pe rifè ri ques al tema

de l’article, però han de ser-hi sem pre pre -

sents. Aques ta es tratè gia ser veix per mo -

de lar la in te rac ció in ter na cio nal i mul ti cul -

tu ral de for ma po si ti va, per a jo ves d’arreu 

del món que se sen ten molt atrets per

l’esport. Ci tant Dan Mill man en el seu lli -

bre The Inner Athle te: Rea lit zing Your Fu -

llest Po ten tial (L’esportista per din tre: la

des co ber ta de les se ves po ten cia li tats)

Ma lo ne (1994, pàg. 1) es criu: “Els es -

ports ens po den en sen yar no so la ment

l’esperit de coo pe ra ció, sinó tam bé el sa -

cri fi ci pro pi, quan sub or di nem els nos tres

in te res sos par ti cu lars per un bé més gran,

pel bé del con junt de l’equip... L’es port

està cons truït so bre la base d’estructures,

nor mes i tra di ció i, en ca ra que sem bli irò -

nic, és cert que per so nes d’orígens com -

ple ta ment di fe rents po den anar ple ga des

en el camp de joc.” 

Ri tua lit za ció

A par tir del co men ta ri an te rior, sa bem que 

Si nar (2000) sug ge ri ria que el fo ment de

la pau serà so bre tot sig ni fi ca tiu en els

temps en què el dis curs de la ri tua lit za ció

es pot apli car a l’es port. I això s’ob ser va

amb cla re dat en els Jocs Olím pics. Els

prin ci pals ideals olím pics del baró Pie rre

de Cou ber tin –fo ment de la pau, rup tu ra

de ba rre res en tre els paï sos i fo ment d’un

es pe rit trans na cio nal– se sim bo lit zen

ober ta ment en els ri tuals de la Ce rimò nia
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A la meva ciu tat na tal, Seatt le, es po dria ha ver fet més per apro fi tar la po pu la ri tat dels mem bres ja po -
ne sos de l’e quip pro fes sio nal de beis bol dels Seatt le Ma ri ners. S’hau ria po gut mos trar aquests espor -
tistes en ac ti vi tats de con vivè ncia amb els seus veïns i com panys d’e quip ame ri cans (Font:

http://www.ichi ro co llec ta bles.com/out1 .jpg–14.XII.04–).



d’Inau gu ra ció, quan to tes les na cions en -

tren a l’es ta di de la ma tei xa ma ne ra, a

peu, i són re cor dats a la Ce rimò nia de

Clau su ra, quan els at le tes es ba rre gen

lliu re ment en tre ells.* Les ce rimò nies

olím pi ques con te nen sím bols d’u ni tat i

pau que res ten im portància a les con tra -

dic cions i con flic tes de la vida dià ria.

Cada una de les edi cions dels Jocs Olím -

pics se suma a una hist òria i uns per so -

nat ges com par tits i l’au dièn cia d’a rreu del 

món ex pe ri men ta el ma teix ins tant me mo -

ra ble que s’as so cia amb ca das cu na de les

edi cions olím pi ques. Tot i que és un es de -

ve ni ment sota l’a me na ça cons tant de la

co mer cia lit za ció, les dro gues i els es -

càndols, en ca ra acon se gueix cap ti var

l’au diència gràcies a la im pres sio nant

enor mitat i a la ra re sa d’un es de ve ni ment

que aple ga pràcti ca ment tots els paï sos

del món. Acon se gueix de man te nir la seva 

ca rac te rís ti ca li mi nar i la seva na tu ra le sa

al ta ment ri tual. Amb cada edi ció dels Jocs 

Olím pics arri ba la pos si bi li tat que les

 audiències me dià ti ques, igual que els es -

por tis tes, ex pe ri men tin una cosa nova,

ple gats, i que re cor din que la pau és pos -

si ble. Com ens diu Da vi son (1974), la

uni tat na cio nal i la so li da ri tat in ter na cio -

nal de grup no s’ex clouen en tre elles. 

Crear un es tat d’ànim 

Da vi son (1974) sug ge reix que el fo ment

de la pau hau ria de fun cio nar cada dia.

Iden ti fi ca que un dels pa pers dels mit -

jans de co mu ni ca ció és ‘crear un es tat

d’ànim’ que con duei xi al de sen vo lu pa -

ment d’a ques ta po lí ti ca. Hi ha molts

exem ples de mit jans de co mu ni ca ció,

que sota la in fluèn cia dels go verns, con -

tri buei xen a crear un es tat d’ànim que

dóna su port a la in ter ven ció i el con flic -

te. Da vi son, però, sug ge reix que, de la

ma tei xa ma ne ra, es po den uti lit zar els

mit jans de co mu ni ca ció per crear un es -

tat d’ànim que as su mei xi que la pau és

pos si ble. I el més im por tant és, com ell

sug ge reix, que aques ta es tratè gia es pot

de sen vo lu par so bre tot en els mo ments

de pau. Aques ta ac tua ció rol no es re la -

cio na ne cess ària ment amb cap dels ti -

pus de ca rac te rís ti ques de no tí cies o

per fil d’at le ta dels es men tats an te rior -

ment. El pa per de ‘crear un es tat

d’ànim’, s’ha d’a con se guir mit jan çant la

com bi na ció de les ac tua cions d’en qua -

dra ment, hu ma nit za ció, ri tua lit za ció i

con ces sió d’es ta tus, abans es men ta des, 

i amb al tres ac cions simb òli ques re la cio -

na des amb la pau. 

Cap on hem d’anar? 

Com es pot convèncer els pro duc tors de

mit jans de co mu ni ca ció es por tius i els pe -

rio dis tes, per què adop tin aques tes es -

tratè gies de pro mo ció d’u na cul tu ra de

pau? Als qui es criuen so bre les tendències 

ac tuals dels mit jans de co mu ni ca ció, pos -

si ble ment la pers pec ti va els re sul ti re mo -

ta. Cal ad me tre que qual se vol pro cés de

can vi serà lent. 

Un dels punts d’a rren ca da ha de ser la

for ma ció dels pe rio dis tes. Hau rien d’or -

ga nit zar-se de bats so bre el pa per dels pe -

rio dis tes en el trac ta ment de les no tí cies

de gue rra. Els pe rio dis tes jo ves hau rien

de con èi xer la hist òria i les for ces des -

truc ti ves de la ‘ràdio odi’ de Rwan da, així

com els ideals de fo ment de la pau a tra -

vés dels mit jans de co mu ni ca ció ex po -

sats a les lleis in ter na cio nals. L’e du ca ció

dels pe rio dis tes hau ria d’in clou re l’a pre -

nen tat ge so bre el pa per crí tic dels mit -

jans de co mu ni ca ció en el fo ment de la

de mocr àcia, per què apren guin el pa per

crí tic del pe rio dis me en el fo ment de la

pau. Pot ser els pe rio dis tes que en trin en

el camp dels es ports tras lla din el sen tit

de la res pon sa bi li tat a una co mu ni tat

més àmplia. Pot ser com pren guin que el

pe rio dis me de pau no és el ma teix que la

pro pa gan da. 

Indub ta ble ment, els im pe ra tius co mer -

cials dels mit jans de co mu ni ca ció i del pe -

rio dis me creen nor mes ins ti tu cio nals molt 

re sis tents al can vi. És fo na men tal, en

aques ta tas ca de pro mo ció de la pau a tra -

vés dels mit jans de co mu ni ca ció es por -

tius, el tre ball de les ma tei xes or ga nit za -

cions de pau per lo ca lit zar i ex plo tar els

es pais per al dis curs per tal de po der fo -

men tar una cul tu ra de la pau. Ara com

ara, aques ta mena de grups no han con si -

de rat els es ports com un ‘es pai’ per al de -

sen vo lu pa ment del dis curs a fa vor de la

pau. De tota ma ne ra, com que els mit jans

de co mu ni ca ció con fien cada ve ga da més

en fonts ex ter nes per a les se ves hist òries

–tant en no tí cies com en es ports–, es pre -

sen ta una opor tu ni tat ex cel·lent per ex po -

sar hist òries re la cio na des amb l’es port

que de sen vo lu pin les tas ques ja es men ta -

des d’en qua dra ment, hu ma nit za ció, con -

ces sió d’es ta tus, ri tua lit za ció i crea ció

d’es tat d’ànim. Els ac ti vis tes per la pau

han de veu re en l’es port un lloc apro piat,

com a es pai per al dis curs, per fo men tar

de for ma ac ti va la pau. 

Alho ra, els grups pa ci fis tes po drien pres -

sio nar els anun ciants en els es de ve ni -

ments es por tius per què, de for ma re gu -

lar, in cor po rin al gu nes de les es tratè gies

ja es men ta des. De fet, al guns pa tro ci na -

dors dels Jocs Olím pics ja uti lit zen al -

guns d’a quests te mes de ‘pau i amis tat

en tre les na cions’. Men tre els es tu dio sos

cri ti quen ober ta ment els pa tro ci na dors

per apro piar-se dels va lors olím pics per

als seus ob jec tius co mer cials, pot ser

hau ríem de re con si de rar la qües tió i trac -

tar de fer-nos una sèrie de pre gun tes.

Ser vei xen els anun cis amb temà ti ca es -

por ti va i de pau, per al fo ment d’u na cul -

tu ra per a la pau? 

Con clu sió 

Tal com hem anat mos trant, ni els mit jans 

de co mu ni ca ció ni l’es port són més cau sa

de pau que de gue rra. Fet i fet, l’es port en

els mit jans de co mu ni ca ció pot ofe rir un

ti pus d’es pai per al dis curs amb el qual es

pot cons truir, a poc a poc, un es tat d’ànim 

de pau, uti lit zant les es tratè gies d’hu ma -

nit za ció, en qua dra ment, ri tua lit za ció i

con ces sió d’es ta tus, des cri tes abans. Tot

ple gat, in dub ta ble ment, s’ha d’es de ve nir

en un con text més am pli de can vi, que in -

clou can vis tan fo na men tals com la des -
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* Es trac ta d’u na tra di ció olím pi ca que no s’es men ta a la Car ta Olím pi ca.



mi li ta rit za ció de la so cie tat i de l’Estat,

l’aug ment de la trans parè ncia i la crea ció

d’un pú blic més atent als te mes i no tí cies

in ter na cio nals (Bruck i Roach 1993). De

tota ma ne ra, hi ha raons per creu re que,

amb l’es forç con junt dels for ma dors de

pe rio dis tes i de les or ga nit za cions pro-

pau, els mit jans de co mu ni ca ció es por tius 

po den de sen vo lu par, to tal ment o par cial -

ment, un es pai per al dis curs que con tri -

buei xi a una cul tu ra de la pau.
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