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Re sum
Pel de sen vo lu pa ment d’a quest as saig es -

ta blei xo tres mo ments: el con text, en el

qual es fa re ferè ncia par ti cu lar ment a l’es -

port de com petè ncia, en el tei xit de

l’Amèri ca Lla ti na i en l’es ce na ri de la glo -

ba lit za ció, i això pos si bi li ta ras tre jar les

pet ja des de la ten sió glo bal-lo cal. Les par -

ti cu la ri tats, mo ment en el qual es des ta -

quen les ca rac te rit za cions lo cals de les ex -

pres sions mo trius i s’il·lus tra amb el cas

de Colò mbia a par tir de l’e mergència de

nous con tin guts de les ac ti vi tats lu di coes -

por ti ves, que co men cen a con fi gu rar de

nou i a do nar un nou sig ni fi cat a l’es truc -

tu ra de les ex pres sions mo trius. Fi nal -

ment, el mo ment de la idea li tat, en el

qual, des de la com ple xi tat pròpia de la

mo der ni tat re fle xi va, es bos so el que he

ano me nat prin ci pis didà ctics cap a una

pe da go gia del cos: cor po reï tat, uni ci tat,

mo togè ne si, al te ri tat, et no mo tri ci tat, con -

tex tua li tat, his to ri ci tat, lú di ca, in te rac ció,

en tre d’al tres. 

Acla ri ment de con cep tes:
a ma ne ra d’introducció 

Amb el dis curs ti tu lat “La So ledad de

Améri ca La ti na”, Ga briel Gar cía Már quez

va re bre el seu pre mi No bel de Li te ra tu ra

el 1982. En aquell mo ment, les con di -

cions es pe cí fi ques dels paï sos del cen tre i

del sud d’Amèri ca ja per me tien d’as sen -

ya lar, sen se ne ces si tat de rea lis me màgic

o de tècni ques de pres ti di gi ta ció, un pa -

no ra ma de de so la ció, que ara s’e nun cia

com a “con ti nent en decadèn cia” (Gar cía

Can cli ni, 2000) per la via de dues na rra ti -

ves: au to ges tió na cio nal- re gio nal i l’o ber -

tu ra mo der nit za do ra del neo li be ra lis me.

Amb aquest teló de fons vull in tro duir la

dis cus sió al vol tant de les ex pres sions mo -

trius als paï sos de pen dents i ins criu re-la

en l’or dre de la re fle xió so cial, per de ri -

var-ne al ter na ti ves de fu tur. Pre tenc d’o fe -

rir una pos si ble res pos ta a la pre gun ta:

quin es port cal al ter cer món? Pre gun ta

que en cap ça la la ses sió del Dià leg on ens

tro bem, des de l’esce nari pe dagò gic.

En l’a fany de pro pi ciar una lec tu ra her -

men èu ti ca d’a quest as saig, tro bo per ti -

nent de de li mi tar el te rri to ri teò ric en què

dis co rre el pre sent dis curs. El pri mer con -

cep te que de ma na una de fi ni ció és el

d’Expres sions Mo trius1 el qual he pro mo -

gut com un re curs da vant de la carè ncia,
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Abstract

In this paper, I establish three points:

context, which particularly refers to

competitive sport in the fabric of Latin

America and against the backdrop of

globalization. This allows us to track the

footprints of global – local tension.

Particularities, the point where local

characterizations of motor expressions are

brought to the fore. This is illustrated by the

example of Colombia from the emergence of

new content in ludic – sporting activities,

which begin to reconfigure and bring new

significance to the structure of motor

expression. Finally, comes the point called

here ideality, in which, taking on board all the 

complexity inherent to reflexive modernity, I

outline what I have called didactic principles

which lead toward a pedagogy of the body:

corporeity, uniqueness, motor-genesis,

otherness, ethno-motor functions,

contextuality, historicity, play and interaction, 

amongst others. 
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1 Aquest sig ni fi cant ha es tat pro po sat per l’au to ra i ha es tat, al ho ra, en cun yat pel grup d’in ves ti ga ció Cul tu ra Somà ti -

ca; es tro ba al nou cu rrí cu lum de l’Insti tut d’Edu ca ció Fí si ca de la Uni ver si tat d’Antio quia, amb la de fi ni ció de la

qual s’han dut a ter me di fe rents es tu dis i s’han ge ne rat di fe rents se mi na ris. En aquest text el con ti nua ré uti lit zant,

amb mol tes re ser ves, per què no té un subs trat epist èmic que li doni su port i que ad me ti una dis cus sió amb la co -

mu ni tat acadè mi ca d’àrea; tan ma teix, la carèn cia d’un con cep te que re fe rei xi la mag ni tud d’allò que sig ni fi ca per a

mi la mo tri ci tat en ge ne ral i l’Edu ca ció Fí si ca en par ti cu lar, m’a bo ca a pre fe rir-lo.

Ru bie la Arbo le da a la ses sió on va pre sen tar la
seva pro pos ta d’ex pres sions mo trius per a Amè -
rica Lla ti na (Fon t: BPMO pho to).



en el nos tre medi, d’un ter me ge ne ra lit -

zant que ex pli qui la di ver si tat i al ho ra la

pre ci sió de les pràcti ques co rres po nents

a l’Edu ca ció Fí si ca, l’Esport i l’Esbar jo.

Com a con sens acadè mic tem po ral he

pro po sat la de no mi na ció ex pres sions

mo trius, que fa re ferè ncia a les ma ni fes -

ta cions de mo tri ci tat que es rea lit zen

amb di fe rents fi na li tats: lú di ca, ago nís ti -

ca, est èti ca, pre ven ti va, de man te ni -

ment, de reha bi li ta ció i de sa lut en tre

d’al tres, or ga nit za des se guint una lògi ca

in ter na, que es ta bleix un codi le gi ti mat

en un con text so cial, i pel qual s’ad me ten 

i/o prohi bei xen uns ges tos, s’o fe rei xen

pau tes de con duc ta, es creen ac ti tuds i

es pro mouen creen ces. Aques tes pri vi le -

gien no so la ment el codi ges tual ob ser va -

ble, re pe ti tiu i ins tru men tal, sinó les in -

ten cions sub jec ti ves que en tren en joc en

l’ac te ma teix, cosa que els ator ga un sig -

ni fi cat im por tant en la com pres sió del

seu po ten cial pe dagò gic. El con cep te

d’ex pres sions mo trius és for ça am pli,

atès que ad met tècni ques cor po rals: dan -

sa, tea tre, hi dro gimnàsti ca, jocs, etc.,

que que da rien ex clo ses si fés sim ser vir

com a ter me genè ric el d’es port que, com 

serà uti lit zat en aquest cas, va as so ciat a

com petè ncia, co di fi ca ció, ren di ment, re -

gla ment, i amb això a cer tes dis ci pli nes

for mal ment es ta bler tes. L’es port, entès

així, for ma part de les ex pres sions mo -

trius i es tro ba ma ti sat pel sen tit ago -

nístic. 

Tam bé es re co rre aquí a la de no mi na ció

ac ti vi tats lu di coes por ti ves, in clo ses en la

d’expressions mo trius i amb la qual es de -

no ta les pràcti ques que a més a més de

des bor dar el joc re glat d’origen pu ra ment

an glo sa xó –es port de com petè ncia–, per -

me ten d’explorar el sen tit lú dic, més enllà

d’allò que és com me su ra ble. Enca ra que

po den uti lit zar, en tre d’altres, el dis curs

mo triu pro pi de les dis ci pli nes es por ti ves

con ven cio nals, el seu ob jec tiu no està

cen trat en l’estímul de la com petè ncia,

sinó en la pro pi cia ció del gau di. 

En lí mits d’extrema sim pli fi ca ció, i en la

lògi ca d’aquest tre ball, apa rei xerà que allò 

que és glo bal té com a es ce na ri pri vi le giat

l’esport de com petè ncia, allò que és lo cal

en les ac ti vi tats lu di coes por ti ves i en les

ex pres sions mo trius en ge ne ral i que, en

aques tes úl ti mes, hi tro bo un im por tant

po ten cial pe dagò gic. 

Per a la con cre ció d’a ques ta pre sen ta ció 

es ta blei xo tres mo ments: el con text, en

el qual es fa re ferè ncia par ti cu lar ment a

l’es port de com petè ncia, en el tei xit de

l’Amèri ca Lla ti na i en l’es ce na ri de la

glo ba lit za ció, i això pos si bi li ta ras tre jar

les pet ja des de la ten sió glo bal-lo cal.

Les par ti cu la ri tats, mo ment en què es

des ta quen les ca rac te rit za cions lo cals

de les ex pres sions mo trius i s’il·lus tra

amb el cas de Colò mbia a par tir de l’e -

mergència de nous con tin guts de les ac -

ti vi tats lu di coes por ti ves, que co men cen

a con fi gu rar de nou i a do nar un nou sig -

ni fi cat a l’es truc tu ra de les ex pres sions

mo trius. Fi nal ment, el mo ment de la

idea li tat, en el qual, des de la com ple xi -

tat pròpia de la mo der ni tat re fle xi va, es -

bos so el que he ano me nat prin ci pis

didà ctics cap a una pe da go gia del

cos: cor po reï tat, uni ci tat, mo togè ne si,

al te ri tat, et no mo tri ci tat, con tex tua li -

tat, his to ri ci tat, lú di ca, in te rac ció, en tre

d’al tres. 

L’esport a l’Amèrica
Lla ti na, un es ce na ri
de la glo ba lit za ció 

Amb un ori gen en l’es fe ra econò mi ca,

ma te ria lit zat en el neo li be ra lis me, la

glo ba lit za ció s’es tén tot al llarg i a l’am -

ple de les al tres es fe res de l’e xistència, i

in tro dueix no ves op cions d’or de na ment

del món. Com una mena d’e fec te pa pa -

llo na, els can vis en el mer cat i la pro pa -

ga ció d’un mo del econò mic, han ge ne rat 

fils que em bol ca llen tots els es pais pos -

si bles on la cul tu ra oc ci den tal i oc ci den -

ta lit za da té lloc, com a in di vi dus o com a 

co mu ni tat. La glo ba lit za ció és por ta do ra 

de sug ge ri do res for mes de vida que

 impacten tant la ‘fac ti ci tat’ com l’i ma gi -

na ri, tant les idea li tats com les ex pec ta -

ti ves i cau sa can vis pro funds en les cul -

tu rals lo cals. És, sig ni fi ca ti va ment, un

fe no men de cai re so cial i cul tu ral que re -

mou va lors com la iden ti tat, la per ti nen -

ça, la tra di ció, les per cep cions, les ac ti -

tuds i les pràcti ques. 

A l’Amèri ca Lla ti na, igual com en els mal 

ano me nats paï sos en de sen vo lu pa ment, 

aquest pro cés no és in no cu ni equi ta tiu,

hi ha un rea co mo da ment del món en el

qual les for ces no són equi li bra des, de

tal ma ne ra que l’in gre dient del con text

mun dial que més de ter mi na això que es -

tem vi vint és la con cen tra ció de la ri que -

sa i el con se güent em po bri ment de

molts sec tors so cials. “Els pro ces sos

glo ba lit za dors in clouen una se gre ga ció,

se pa ra ció i mar gi na ció so cial pro gres si -

va i ge ne ren un abis me so cial en tre una

elit adi ne ra da, tan ca da en re cin tes vi gi -

lats, i una ma jo ria de so cu pa da i em po -

bri da” (Bau man, 2003) Per a l’Amèri ca

Lla ti na això sig ni fi ca l’ac cen tua ció de la
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La glo ba lit za ció és por ta do ra de sug ge rents for mes de vida que im pac ten tant la ‘fac ti ci tat’ com els
ima gi na ris, tant les ‘i dea li tats’ com les ex pec ta ti ves i con te nen can vis pro funds en les cul tu res lo cals ).
(Font: Col·legi Pro fes sio nal de Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya –COPLEFC–).



de pendència i el con se güent sa cri fi ci de

l’au to no mia. 

Les ex pres sions mo trius, com a crea ció

cul tu ral on con fluei xen i s’ex pres sen els

fac tors de fi ni to ris tant de la co mu ni tat que 

les en cun ya com del con text, no po den

de fu gir els efec tes de la glo ba lit za ció;

aques ta re pre sen ta una mena d’im pos si -

bi li tat d’e vi tar la vida mo der na. Així, és

pos si ble veu re a l’Amèri ca Lla ti na, prin ci -

pal ment les pràcti ques es por ti ves de com -

petè ncia, ama ra des per pa trons glo bals

que les en vol ten: es tratè gies d’en tre na -

ment, tècni ques es por ti ves, co dis ges -

tuals, dis seny d’es ce na ris, co mer cia lit za -

ció dels ju ga dors, im por ta ció de no ves

pràcti ques. En un es forç des pro por cio nat

amb vis ta a les rea li tats lo cals, s’in ten ta

de con cur sar amb els parà me tres uni ver -

sals i es des di bui xen tant les ne ces si tats

par ti cu lars com la po ten cia li tat de l’es port 

com a agent so cial. 

A molts paï sos de l’Amèrica Lla ti na les ex -

pres sions mo trius en ge ne ral i l’esport en

par ti cu lar, no són un as sump te de pri mer

or dre en les es tratè gies po lí ti ques dels

plans es ta tals. L’esport de com petè ncia

s’ajusta a un es que ma que in ten ta de cor -

respondre a les for mes de l’organització

de l’esport en el sis te ma-món (fe de ra -

cions, clubs, lli gues, lli gue tes, etc.) i, tan -

ma teix, no més acon se gueix de des ta car

els ja des ta cats i de pro mou re les dis ci pli -

nes es por ti ves en la lògi ca em pre sa rial

d’oferta, de man da i pro duc ti vi tat. I fins i

tot, en aques ta ma tei xa dinà mi ca, les pos -

si bi li tats de par ti ci pa ció, els re cur sos

econò mics des ti nats per a su port als es -

por tis tes i les op cions de for ma ció, no

s’ajusten a les de man des del pretès con -

curs glo bal. No hi ha pro pos tes edu ca ti ves 

que con vo quin la po bla ció i ofe rei xin al ter -

na ti ves es truc tu rals amb vis ta a les ex -

pres sions mo trius i, doncs, a l’esport com

a fac tor de ter mi nant del de sen vo lu pa -

ment in te gral dels sub jec tes i de la qua li -

tat de vida de la so cie tat. 

La glo ba lit za ció arros se ga càrre gues

com ara la pre te sa es tan dar dit za ció de

les pràcti ques (i com a con se qüèn cia,

dels cos sos) a les quals els po bles de

l’Amèri ca Lla ti na in ten ten d’a jus tar-se,

arris cant les pròpies con di cions ob jec ti -

ves. Ha in cre men tat la de pendència fins

al punt que és di fí cil re con èi xer els te rri -

to ris de do mi ni par ti cu lar; en el camp de 

l’es port això s’e vi den cia en la di ferè ncia

de ca pa ci tats, les ac ti tuds da vant

 d’equips con si de rats “po de ro sos”, les

pròpies ex pec ta ti ves de triomf, l’es cas sa 

ima gi na ció dels es por tis tes i la seva li -

mi ta ció a unes quan tes dis ci pli nes, en -

tre les quals des ta ca el fut bol. 

Tot i amb això, la glo ba lit za ció por ta en

ella ma tei xa com po nents que no drei xen

l’u ni vers de l’es port. Si gui com vul gui, ha 

obert el pa no ra ma cap a no ves op cions:

el re co nei xe ment de la di ver si tat cul tu ral

que s’ex hi beix al ma teix “te rreny de joc”,

ens ha mos trat les va ria des for mes de

rea lit zar el ma teix acte. Igual ment ha sig -

ni fi cat im por tants al ter na ti ves de de sen -

vo lu pa ment, per tal com l’a fany de com -

petè ncia ha im pul sat la ‘cien ti fit za ció’

d’u na di men sió en al tres temps a les

mans de prac ti cants mo ti vats i ha afa vo -

rit la ima gi na ció i el re co nei xe ment in ter -

na cio nal i l’o por tu ni tat de “re demp ció”

d’i den ti tats. 

Vis ta, en prin ci pi, com una ame na ça als

pa tri mo nis cul tu rals i al pa tri mo ni iden ti -

ta ri, la glo ba lit za ció, pa ra do xal ment, ha

pas sat a ser una font de ‘re sig ni fi ca ció’

d’allò que és lo cal i un es tí mul per a la rea -

fir ma ció d’allò re co ne gut com a pro pi. Les

ex pres sions mo trius i es pe cí fi ca ment, les

ac ti vi tats lu di coes por ti ves, par ti ci pen del

‘reen can ta ment’ ex plo siu de les iden ti tats: 

d’u na ban da re pre sen ta una mena de “fa -

na tis mes re gio nals” i d’u na al tra ge ne ra

l’a mal ga ma de re fe rents múl ti ples. Assis -

tim, per la via de les ex pres sions mo trius,

a un “re vis co la ment” de la cosa lo cal, a

l’es clat de les iden ti tats, en bona part,

com a reac ció da vant l’a me na ça de les co -

mu ni tats cul tu rals sota el pes del mo vi -

ment glo ba lit za dor.

Les ac ti vi tats
lu di coes por ti ves,
com a ‘re-localització’.
El cas de Colò mbia

La pro pa ga ció de for mes de vida no con -

dueix mecà ni ca ment a l’es tan dar dit za -

ció de les pràcti ques quo ti dia nes, ni a la

“co mu na-unió” en les ma ne res d’ha bi tar 

el món. La con ver sió que han ex pe ri -

men tat els pro duc tes de la glo ba lit za ció

a cada nín xol cul tu ral, fa ci li ta da pel sis -

te ma glo bal de co mu ni ca ció, ofe reix

múl ti ples ma ti sos que im pe dei xen de

par lar d’u na cul tu ra uni ver sal o d’u na

mo tri ci tat uni ver sal. Ben al con tra ri,

cada cop es fa més ne ces sa ri par lar de

cul tu res, iden ti tats, lo ca li tats, par ti cu la -

ri tats, en re sum, de plu ra li tats. Se ria

arris cat, i tan ma teix fóra més en cer tat,

dir que la glo ba lit za ció afa vo reix la con -

cep ció de la cul tu ra com a pro cés, de les 

iden ti tats mu tants, dels te rri to ris emer -

gents, en breu, la mul ti pli ca ció dels ele -

ments cons ti tu tius de les ‘gru pa li tats’,

en els quals la mo tri ci tat com pleix amb

fun cions es pe cí fi ques. 
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La glo ba lit za ció, pa ra do xal ment, ha pas sat a ser una font de re sig ni fi ca ció d’allò que és lo cal i un es tí -
mul per a la rea fir ma ció d’allò que hom re co neix com a pro pi (Font: COPLEFC).



Les ex pres sions mo trius, no so la ment

s’han adap tat a les con di cions de fi nitò -

ries de les cul tu res, sinó que han ser vit

de me ca nis me d’a dap ta ció a les no ves

ca rac te rís ti ques que pre sen ta la vida so -

cial com a efec te de la glo ba lit za ció. Per

exem ple, el ma teix fut bol que, com a es -

port més estès i co mer cia lit zat arreu del

món, po dria ser el mo del per fec te de la

glo ba lit za ció, no es juga, no se sent, no

es pro mou, no en sen ya i no sig ni fi ca el

ma teix a tot arreu. A l’Amèri ca Lla ti na es 

tro ba ca rre gat de con tin guts que di fe rei -

xen dels que acom pan yen aquest es port

a Eu ro pa i als Estats Units i, al ho ra, a

cada país que con for ma la re gió tam bé

hi ha di ferè ncies en aquest sen tit. Ver -

bigr àcia, per al Bra sil al fut bol re pre sen -

ta una mena de sis te ma de creen ces,

men tre que per a l’Argen ti na és un

 element afa vo ri dor d’u na iden ti tat des -

ta ca da en el marc lla ti noa me ricà, per a

Mèxic és una es pe ran ça d’u na me res cu -

da ima gi na ció en la llis ta de “potè ncies”

i per a Colò mbia hi ha múl ti ples il·lus tra -

cions que el pre sen ten com un meca -

nisme de res ta bli ment de la dinà mi ca

so cial. 

L’es port de com petè ncia a l’Amèri ca Lla ti -

na, és una pro pos ta al ta ment ex cloent i

ge ne ra do ra d’e lits que dei xen fora la ma jor 

part de la po bla ció; en con se qüèn cia, la

gent s’ha vist en la ne ces si tat de ge ne rar

es pais on pu guin prac ti car ac ti vi tats lu di -

coes por ti ves, fora dels parà me tres del

ren di ment. 

En el cas de Colò mbia, no hi ha un de sen -

vo lu pa ment es por tiu con so li dat que for mi

part de les po lí ti ques dels es ta ments go -

ver na men tals. L’assignació de par ti des

pres su post àries per a les or ga nit za cions

es por ti ves són bai xes i no es com pleix la

re cent Llei de l’Esport. Des de fa molt poc, 

aques ta llei re gla men ta l’esport na cio nal, i 

al ca pí tol dos, que re fe reix els drets fo na -

men tals, es re co neix l’esport com un dret

so cial: 

L’es port, l’es bar jo i l’a pro fi ta ment del

temps lliu re, són ele ments fo na men tals

de l’e du ca ció i fac tor bàsic de la for ma ció 

in te gral de la per so na. El seu fo ment, de -

sen vo lu pa ment i pràcti ca, són part in te -

grant del ser vei pú blic edu ca tiu i es cons -

ti tueix com a des pe sa pú bli ca so cial, sota 

els se güents prin ci pis: uni ver sa li tat, par -

ti ci pa ció co mu nità ria, par ti ci pa ció ciu ta -

da na, in te gra ció fun cio nal, de mo cra tit -

za ció i èti ca es por ti va (Llei de l’Esport.

Llei Na cio nal 181 del 18 de ge ner de

1995. Me de llín, Se cre ta ria per a la Jo ven -

tut. Go ver na ció d’Antio quia. Asso cia ció

de Lli gues Espor ti ves d’Antio quia. Col de -

por tes Antio quia). 

Els prin ci pis es ta blerts per la Llei no s’a -

pli quen efec ti va ment, i con ti nuen exis -

tint sec tors se gre gats, per als quals, per

exem ple, el prin ci pi de la uni ver sa li tat,

té ben poc de rea li tat: Arti cle quart:

“Tots els ha bi tants del te rri to ri na cio nal

te nen dret a la pràcti ca de l’es port, i l’es -

bar jo i l’a pro fi ta ment del temps lliu re”

(Llei de l’Esport. Llei Na cio nal 181 del

18 de ge ner de 1995). Com una res pos -

ta, des de les ne ces si tats i de les pròpies

pràcti ques lo cals, es cons ta ta un in cre -

ment de la par ti ci pa ció en pràcti ques

mo trius lú di ques, for ma ti ves, pro filà cti -

ques i so cia lit za do res, cosa que ha sig -

ni fi cat per a mol ta part de la po bla ció, la

pos si bi li tat d’ac ce dir als es pais es por -

tius que fins fa unes dèca des li ha vien

es tat res trin gits. Això re fe reix la ‘re-lo ca -

lit za ció’ i la res ti tu ció de pràcti ques mo -

trius i, al ho ra, re fe reix la po sa da en

 escena de la mo tri ci tat en fun ció dels

con tin guts so cials. 

Atès que en les ex pres sions mo trius es

ma ni fes ten les par ti cu la ri tats de la cul tu ra 

en què s’inscriuen, a Colò mbia, un país

ca rac te rit zat per: la cri si so cial i econò mi -

ca, l’ensorrament dels co dis ètics de vida

ciu ta da na, l’escissió en tre la mo ra li -

tat-legalitat, l’agudització del con flic te po -

lí tic, l’estigmatització in ter na cio nal, és

pos si ble par lar d’una ve ri ta ble ‘re-sig ni fi -

ca ció’ lo cal d’allò que és quo ti dià, de nous 

sig ni fi cats de les ac ti vi tats lu di coes por ti -

ves, per tal com les se ves mo ti va cions han 

va riat a par tir de les ne ces si tats de

l’entorn. Com es pot ras tre jar en tes ti mo -

nis re co llits pels es tu dis so bre el tema

(Arbo le da i Va lle jo, 2002) tant ho mes

com a do nes cer quen aques tes ac ti vi tats

guiats per: con so li da ció d’espais de so li -

da ri tat, que són aquells grups que ofe rei -

xen als ha bi tants, amis tat, su port, com -

pan yia, en els quals són re lle vants les

agru pa cions amb fi na li tats lu di coes por ti -

ves. So lu ció a si tua cions de violè ncia, on

les ac ti vi tats lu di coes por ti ves, es de ve nen

ele ments me dia dors per a grups en con -

flic te. Nova con fi gu ra ció de la iden ti tat;

aquí les ac ti vi tats lu di coes por ti ves re pre -

sen ten una al ter na ti va per a la for ma ció

de va lors en els sub jec tes. Per això, es po -

si cio nen com un me ca nis me per mo di fi car 

la imat ge de violè ncia i dro goad dic ció que

en vol ta als nos tres jo ves. Enfor ti ment del

sen tit de per ti nen ça i par ti ci pa ció en el

pro jec te de ciu tat-país, amb el qual es

pre tén de con so li dar de for ma mas si va la
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D’uns pocs anys ençà, els tra di cio nals es ce na ris des ti nats a la rea lit za ció d’ac ti vi tats es por ti ves
s’han trans for mat ver ti gi no sa ment. Po dem tro bar parcs, pla ces, ca rrers i vo re res, en tre d’al tres,
com els llocs es co llits per a pràcti ques lu di coes por ti ves, cosa que de mos tra una rup tu ra amb allò
que és for mal (Fon t: COPLEFC).



presè ncia de la gent en ac ti vi tats lu di coes -

por ti ves que pro mouen la idea de “mi llors

ciu tats”, on es com bi nen l’esperit re crea -

tiu, es por tiu i ciu tadà.2 

Si gui com vul gui, en la dinà mi ca lu di -

coes por ti va s’ha pro duït un can vi en les

ex pec ta ti ves cap a un sen tit més so cial,

cosa que s’ha po gut evi den ciar en un

can vi en el ven tall de les mo ti va cions: so -

cia lit za ció, sa lut, est èti ca, re crea ció i, en

úl tim lloc, la com petè ncia; això com por ta 

la di ver si fi ca ció de les pràcti ques i la in -

clu sió de nous es pais. (Arbo le da et al.,

1996) D’uns pocs anys ençà, els tra di -

cio nals es ce na ris des ti nats a la rea lit za -

ció d’ac ti vi tats es por ti ves a Colò mbia

s’han trans for mat ver ti gi no sa ment. En

aquest sen tit, po dem tro bar parcs, pla -

ces, ca rrers i vo re res, en tre d’al tres, com

els llocs es co llits per a pràcti ques lu di -

coes por ti ves, cosa que de mos tra una

rup tu ra amb allò que és for mal: “tor neigs

in ter ca rrers”, “ci clo vies”, “vòlei-ca rrer”, i 

“aerò bic a les pla ces”. Allà con ver gei xen

les pràcti ques tra di cio nals –mi cro fut bol,

ci clis me, pa ti nat ge, jog ging, ba rres– i les

no tra di cio nals. 

Les ex pres sions mo trius com plei xen a

Colò mbia, fun cions més d’un or dre “re -

pa ra dor”3 que no pas de com pe ti ti vi tat, i 

es de ve nen així un dis po si tiu so cial per a

la con so li da ció de la cul tu ra a cau sa

dels trets pro pis que con fi gu ren allò que

és lo cal. 

Una apos ta des de la
cor po reï tat, en el marc
de la mo der ni tat re fle xi va

En in tro duir aquest as saig i tot al llarg dels 

parà grafs an te riors, he ar gu men tat que la

glo ba lit za ció és una mena d’im pos si bi li tat 

d’e vi tar la vida ac tual; tam bé he ma ni fes -

tat que tot i que, en el camp de la mo tri ci -

tat, no es li mi ta a l’es port de compe -

tència, sí que ha fet d’a quest, un es ce na ri

pri vi le giat d’ex hi bi ció i que, d’al tra ban da, 

les ac ti vi tats lu di coes por ti ves per me ten

d’ob ser var l’e mergència d’allò que és lo cal 

i han ator gat nous ho rit zons de sen tit al

vol tant de les pràcti ques mo trius. En

aquest úl tim mo ment vull aven tu rar una

pro pos ta en torn de les ex pres sions mo -

trius en l’es ce na ri edu ca tiu, com un re curs 

que per met de for mar els sub jec tes per a

la par ti ci pa ció en el pro jec te de so cie tat i

els pre pa ra, com a in di vi du i com a co mu -

ni tat per fer de mit jan cers en la ten sió glo -

bal-lo cal. 

El supò sit en què em re col zo, en re la ció

als meus plan te ja ments, és que és pos si -

ble un ‘reen can ta ment’ de la cul tu ra, de la 

po lí ti ca i de la so cie tat, mit jan çant un

‘reen can ta ment’ del cos i de la mo tri ci tat i

que un dis po si tiu im por tant en el dis seny

i rea lit za ció de nous pro jec tes so cials,

qual se vol que en si gui l’índole, ha es tat i

ho con ti nuarà sent l’escola. En aquest

sen tit, l’aposta va adre ça da a l’alternativa

d’una re for mu la ció de mocr àti ca tra ves sa -

da per la cons cièn cia cor po ral, és a dir, el

cos com a me dia ció per a rei nau gu rar la

vida so cial, guan yar cre di bi li tat, con fian -

ça i au toes ti ma, ele ments sen se els quals

no és pos si ble do nar el pas cap a es truc tu -

res autò no mes als paï sos en de sen vo lu pa -

ment, que mo de rin la càrre ga de la de -

pendència. Les ex pres sions mo trius a

Amèri ca Lla ti na hau ran de re plan te jar-se

a fa vor de la for ma ció de ciu ta dans i per

fer-ho és in dis pen sa ble re plan te jar les

pro pos tes tra di cio nals que pe sen so bre

l’ensenyament de la mo tri ci tat. Una re for -

mu la ció de les ex pres sions mo trius a

l’escola pas sa per una so tra ga da dis ci -

plinà ria i, en aquest camp, tro bo en la mo -

der ni tat en tran si ció, una op ció per re pen -

sar la mo tri ci tat. 

La trans for ma ció de les pau tes orien ta do -

res, tant per in ter pre tar el món com per

ha bi tar-lo, ha es tat qua li fi ca da amb molts 

ad jec tius. Post mo der ni tat, (Bau man,

2003) mo der ni tat des bor da da (Appa du -

rai, 2001), nova mo der ni tat, mo der ni tat

re fle xi va (Gi denns, Lash, 1997), se go na

mo der ni tat (Beck, 1999), fet i fet, sig ni fi -

cants di ver sos per ano me nar una cir -

cumstància sem blant: la sac se ja da que

ex pe ri men ten els sub strats pa ra digm àtics

que han sos tin gut la lògi ca amb la qual

s’han “or ga nit zat” els dis cur sos de la cièn -

cia, de la tec no lo gia, de la cul tu ra, de la

vida quo ti dia na i, doncs, allò que fa re -

ferè ncia al cos i a la mo tri ci tat. 

En el te rreny de les cièn cies aques ta

trans for ma ció s’ex pres sa en el des di bui -

xa ment de les cla re dats i la de li nea ció

de no ves fos cors, en la pre gun ta so bre el 

que ja era sa but, en l’e mergència d’al -

tres for mes de con èi xer, en l’ac ti tud cap

a la dada qua li ta ti va i el dub te so bre allò

que és quan ti ta tiu, en la re la ti vi tat de

l’es ta dís ti ca, en el dià leg en tre els sa -

bers, en els epis te mes po lisè mics, po li -

va lents, plu ri de men sio nals, en els ob -

jec tes com par tits, en el re co nei xe ment

del sub jec te, en els mèto des en dià leg,

així doncs, la con cep ció clàssi ca de

cièn cia es fa permea ble i és pos si ble

par lar de com ple xi tat, de re la ció in ter -

dis ci plinà ria i trans dis ci pli na rie tat. I és

tot just aquí, en aques ta ober tu ra, on el

cos i la mo tri ci tat es des col·lo quen i per -

den el seu an co rat ge en la na tu ra le sa i

en la bio lo gia i po den fil trar-se en els es -

ce na ris dis ci pli na ris d’allò que és so cio -

cul tu ral, tot per me tent, en tre d’al tres

op cions, la seva in ter ven ció en pro jec tes 

po lí tics. 

El cos, du rant molt de temps, ha es tat

frag men tat, frac tu rat, me su rat, ob jec ti -

vat per la mo der ni tat po si ti vis ta i, con se -

güent ment, les ex pres sions mo trius, par -

ti cu lar ment l’es port, han es tat sub si dià -

ries d’a ques ta con cep ció, tot es de ve nint

pràcti ques més au to ma tit zants que no

pas alli be ra do res, una mena de ra cio na li -

tat de la mo tri ci tat que ocul ta el sub jec te. 

Enca ra, ara per ara, hi ha al guns ves ti gis

que si tuen l’àrea com a su per vi vent de la

mo der ni tat po si ti vis ta: els dua lis mes; el

con cep te d’Edu ca ció Fí si ca, dua lis ta per

se, que con té, d’al tra ban da, l’es cis sió

na tu ra le sa/cul tu ra; dua lis mes con sue tu -
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2 A di ver ses ciu tats del país, es pro mouen es de ve ni ments lu di coes por tius ca rre gats de sen tit ciu tadà: “Re cu pe rem Ca mins de Fe rra du ra”, “Bot Pas seig pel Riu Me de llín”, “Ma ra tó

Riu Cali”, “Mit ja Ma ra tó Atlèti ca Ciu tat de Bo gotà”, “Pas seig Ci clis ta Ciu tat de Mon te ria”. Col de por tes Na cio nal, 2002. 
3 El con cep te “re pa ra dor” s’u ti lit za aquí a par tir de la de fi ni ció de Ken dall Blan chard, com el re torn o el can vi “[...] si algú con si de ra que la seva si tua ció ac tual és pe ri llo sa, ales ho -

res haurà de re có rrer a les tècni ques de re cu pe ra ció que per me ten de can viar la con duc ta de la si tua ció pre ce dent. La re pa ra ció re que reix un can vi en les ac cions i les ac ti tuds; i

el joc o els jocs són un dels vehi cles d’a quest can vi. Ve geu Ken dall Blan chard i Ches ka Ali ce, Antro po lo gia de l’es port. Bar ce lo na, Be lla te rra, 1986,



di na ris, com ara cos/es pe rit, fi logè nia/

on togè nia, mas cu lí/fe me ní, vell/jove,

tècni ca/ex pres sió, ra cio na lis me/per cep -

ció; la con so li da ció de mo dels di fe ren cia -

dors, tant se val que si gui des de la sa lut,

la pe da go gia, la com petè ncia, que li mi -

ten les pràcti ques i ge ne ren doc tri nes i

‘doc tri nai res’. La carè ncia de dià leg de

sa bers i la seva con na tu ral ne ga ció de la

plu ra li tat com a ga ran tia de re ge ne ra ció.

L’Edu ca ció Fí si ca, com a dis ci pli na, ha

cons truït una iden ti tat parà si ta de les

cièn cies bàsi ques i ha con fiat la seva so li -

de sa al ma neig de da des, xi fres, no mi na -

cions, pro ces sos, sis te mes i a les ta xo no -

mies, en la re cer ca d’un po si cio na ment

cien tí fic. La seva apli ca ció co rres pon a

una con cep ció mo der na po si ti vis ta del

món, en la qual el cos és trac tat com epi -

so dis de la carn. 

Ara bé, la pèrdua de cer ti tuds que tra ves -

sa la cul tu ra con tem porà nia con dueix a

una nova cons cièn cia de la ig norà ncia,

de la in cer te sa. El fet de po der pre gun -

tar-se, el fet de dub tar so bre el dub te, in -

tro dueix una re fle xió so bre la re fle xi vi tat

[...] la for mu la ció dels in te rro gants es de -

vé un mitjà per re sis tir la sim pli fi ca ció i

cons truir la com ple xi tat. La cul tu ra con -

tem porà nia, en la qual se su per po sen

llen guat ges, temps i pro jec tes, té una tra -

ma plu ral amb múl ti ples ei xos pro blemà -

tics. Pot ser po dem par lar del fi nal d’u na

vi sió de la hist òria de ter mi nis ta, li neal,

ho mogè nia, i del sor gi ment d’u na cons -

cièn cia crei xent de dis con ti nuï tat, de la

no li nea li tat, de la di ferè ncia i de la ne -

ces si tat del dià leg. 

En la que opto per ano me nar mo der ni tat

re fle xi va, el cos és con ce but com una di -

men sió in te gral que l’ins criu en els con tex -

tos i l’es criu amb els tra ços de la seva cul -

tu ra. El cos, doncs, dei xa de ser una cons -

tant biolò gi ca i psi colò gi ca, per es de ve nir

un cons truc te so cial que sin te tit za la dialè -

cti ca na tu ra le sa- cul tu ra. Un cos que in for -

ma dels pa ti ments pro pis de la con di ció

d’“ob jec te pe ri ble” però, tam bé i prin ci pal -

ment, que per met de lle gir en aquests pa ti -

ments la cir cumstància so cial del “sub jec -

te col·lec tiu”; és a dir, d’un sub jec te po lí tic, 

cons truc tor de de mocr àcia. 

En el marc de la mo der ni tat re fle xi va, el

con cep te d’ex pres sions mo trius pren una

es pe cial va li de sa; en aquest con cep te

s’en tre lla cen as pec tes com cos-mo tri ci -

tat-cul tu ra; en con se qüèn cia, no són re -

duc ti bles a una con cep ció est àti ca i par -

cel·lada, no ces sen de mo di fi car-se i de

trans for mar-se. En aquest pro cés de can vi 

in ci dei xen tant les dinà mi ques in trín se -

ques com les pro vi nents de l’ex te rior.

Aques tes ac ti vi tats han dei xat de ser es de -

ve ni ments mar gi nals, exempts de sig ni fi -

cat i s’han con ver tit en una ma ni fes ta ció

com ple xa, por ta do ra de sen tit i d’alt va lor

so cial, són pro duc te i pro duc to res d’un

en torn. 

La im portància de les ex pres sions mo trius 

com pro met as pec tes com el de la iden ti fi -

ca ció, la gra ti fi ca ció, el plaer i, a ve ga des,

es con ver tei xen en prin ci pi orien ta dor de

la vida; es tro ben lluny de re duir la seva

fun ció als efec tes fí sics ob ser va bles i me -

su ra bles. Mit jan çant la mo tri ci tat es des -

ple guen di ver ses op cions que ex ce dei xen

el camp de l’acció im me dia ta i in vo lu cren

di men sions fun cio nals, del jo, mí ti ques,

simb òli ques, so cials, d’aprenentatge i

memò ria. Atès que la mo tri ci tat tra ves sa

sub jec te i cul tu ra hi po dem tro bar un punt 

d’accés a la com pren sió del sub jec te en el

seu con text. 

Per tal d’explorar el po ten cial for ma dor de

ciu ta dans de les ex pres sions mo trius

 proposo prin ci pis didà ctics, les ca rac te rís -

ti ques dels quals su pe ren allò que és

mecà nic i re pe ti tiu, el me su ra ment i el

ren di ment, i pre nen com a eix cen tral

el de sen vo lu pa ment in te gral. 

La ‘in te gra li tat’: on es con cep el cos com

una uni ci tat en la qual to tes les parts es

co rres po nen i s’a fec ten mú tua ment. Invo -

lu cra d’al tres di men sions, com ara l’a -

fectiva, la cog ni ti va, l’èti ca, la co mu ni ca ti -

va i la so cial i, així, pre tén de des bor dar

l’en fo ca ment dua lis ta-car te sià i trans cen -

dir cap a un en fo ca ment in te gral de l’és ser 

humà. La cor po reï tat: en te sa com el sen -

tit del cos, és a dir, la cons cièn cia cor po ral 

que per met tant la per cep ció del pro pi cos 

com per ce bre amb el cos; aquí el cos en -

tra a in te grar els sen tits, és sen tit en si

ma teix. Amb aquest prin ci pi es bus ca de

res ti tuir la ‘com ple te sa’ pri migè nia i do nar 

es pai a la per cep ció com a font de co nei -

xe ment. La mo togè ne si: re fe reix el po ten -

cial mo triu que res ta sub ja cent en cada

sub jec te. Re co neix al gu nes par ti cu la ri -

tats, in te res sos i ca pa ci tats per so nals sus -

cep ti bles de ser ex plo rats mit jan çant les

ex pres sions mo trius. Per a l’a pli ca ció d’a -

quest prin ci pi es pro po sen com a es tratè -

gies: se guir els pro pis rit mes, res pec tar

les par ti cu la ri tats i iden ti fi car les po ten -

cia li tats in di vi duals. La con tex tua li tat: es 

trac ta de re con èi xer el sub jec te com a in -

te grant i in te grat en un en torn que el

 marca i li ator ga sen tit. De for ma que l’e -

du ca ció cor po ral re pre sen ta ria un con ti nu
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El cos és con ce but com una di men sió in te gral que l’ins criu en els con tex tos i l’es criu amb els tra ços de la
seva cul tu ra. El cos, doncs, dei xa de ser una cons tant biolò gi ca i psi colò gi ca, per es de ve nir un cons truc te 
so cial que sin te tit za la dialè cti ca na tu ra le sa-cul tu ra (Font: Klaus Hei ne mann).



ex pe rièn cia-mo ral-so cie tat, atès que el

cos és l’es pai del sub jec te i el vec tor amb

l’en torn. Aquí po den in fe rir com a es tratè -

gies didà cti ques: l’et no mo tri ci tat, la in te -

rac ció, la his to ri ci tat i l’al te ri tat (re con èi -

xer un al tre dis tint i tam bé pos si ble).

‘L’es te ti ci tat’: es trac ta de trans cen dir

cap al te rri to ri dels sen tits est ètic i lú dic

que ca rac te rit zen el gest i les ex pres sions

mo trius en la fluï de sa, har mo nia, gau di,

ale gria, be lle sa i crea ti vi tat. Aques tes ca -

rac te rís ti ques con fi gu ren els cri te ris que

per me ten tam bé ava luar el mo vi ment cor -

po ral. 

La meva creen ça és que aquests prin cipis, 

amb prou fei nes es bos sats i a l’es pe ra de

la seva apli ca bi li tat, po drien  afavorir la

con fi gu ra ció de sub jec tes lla ti noa me ri -

cans autò noms i par ti ci pa tius en els pro -

jec tes de país-ciu tat-re gió, ha bi tants lo -

cals en un món glo ba lit zat. En aquest ma -

teix sen tit, crec que no hi ha do mi na dors

sen se do mi na bles i que les con di cions

alli be ra do res amb vis ta a una in de -

pendència com a so cie tat, par tei xen del

con ven ci ment de les pròpies pos si bi li tats,

heus aquí un im por tant lloc per al cos i la

mo tri ci tat en les es tratè gies po lí ti ques per

a l’Amèri ca Lla ti na. La meva apos ta és la

de ges tar una al ter na ti va plan te ja da més

des de l’est èti ca que no pas des de la pro -

duc ció, més des de la so cia bi li tat (la so -

cie tat fent-se) que des de les pis tes, més

des de la crea ti vi tat que des dels co dis,

més des de les ne ces si tats que des de les

re gles. Ben vin guts i ben vin gu des: Pelé i

Pam be lé, el Pibe i Ma ra do na, Ana Ga brie -

la Gue va ra i Xi me na Res tre po, René Hi -

gui ta i Hugo Sán chez, Ma ría Isa bel Urru -

tia i Lu cho He rre ra, ens do nen mol tes

 alegries, però no són un re sul tat d’u na es -

tratè gia so cial, són una even tua li tat, un

re gal at za rós dels déus, però no ens re pre -

sen ten, no ens po den re pre sen tar.

Les ex pres sions mo trius per a l’Amèri ca

Lla ti na han de pen sar-se com una poè ti ca

del cos i de la mo tri ci tat cap a una al ter na -

ti va de fu tur. No és tant pre pa ra ció, sinó

dis po ni bi li tat, allò que es ne ces si ta: és

fluir, mou re’s, per què tot es mou!
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