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Abstract

In thls work, we analyse the structure of different groups of
authors from the "Apunts" joumal along with the topics on which
these professionals, coming from diverse fields in sports between
7964 and 7993, have written.
It has been a matter of our interest to know the evolution of
Physical Education and Sport Sciences by means of joumal that
has widely proved to be of greatest relevance and possess such a
long career. We decided to end our period of study ayear after
the 92' Olympic games. There are two important milestones in its
hlstory: In 7964, the year when the creation of "Apuntes de
Medicina Deportiva" took place; and 7985, the year "Apunts"
was first published. In our study, we have taken into account the
two periods covered by this joumal. In the first epoch, it solely
dealt with sport medicine, a newbom science among sports
sciences in our country. Moreover, many other articles from other
different sport sciences were also pub!Jshed, i.e. Physical
Education, Psychology, Sociology, etc The second period arrives
along with the foundation of "Apunts. Educació Física, " when
Physical Education achieves a major relevance in comparison to
the other sport sciences mentioned above.
We have defined "invisible colleges" as groups of authors that
appear linked together for having signed several articles in
collaboration.
In order to analyse these "InVisible Colleges" emerged in the
"Apunts" joumal, we have carried out a bibliographical research
by means of the the articles published in "Apuntes de Medicina
Deportiva" and "Apunts. Educació Física i Esport".

En el present treball estudiem I'estructura deis grups d'autors

de la revista Apunts, així com els temes sobre els quals van es

criure, entre els anys 1964 i 1993, a la revista estudiada, aquests

professionals, procedents de diferents disciplines del món de

I'esport.

En el nostre interés per coneixer I'evolució de l'Educació Física i les

Ciencies de I'Esport a través d'una revista vam escollir, d'entre les

més rellevants i amb més temps de presencia, Apunts. Vam triar,

com a darrer any d'estudi, el 1993, I'any posterior als Jocs Olímpics

de Barcelona-n. La trajectoria de la revista tenia dos moments

c1au: 1964, any d'inici d'Apunts de Medicina Esportiva i 1985,

I'any en que comen<;a la Revista Apunts. Educació Física. En el

nostre recorregut d'estudi comptavem, dones, amb un període en

que la revista és propiament de Medicina Esportiva, ciencia pionera

entre les Ciencies de l'Esport al nostre país; s'hi publicaven també

articles d'altres ciencies de I'esport (Educació Física, Psicologia, 50
ciologia, etc.). L'altre, és el període en que s'iniciaApunts. Educa

ció Física. En aquesta segona epoca, els articles que es publiquen

són fonamentalment d'Educació Física pero, a més a més, com en

el període anterior, n'hi ha d'altres ciencies de I'esport, com ara

Medicina, Psicologia, etc.

Hem considerat com a "col'legi invisible" el conjunt d'autors que

apareixen lIigats entre ells com a conseqüencia d'haver signat con

juntament articles a Apunts.

En I'analisi deis col'legis invisibles a la revista esmentada, hem realit

zat una recerca bibliografica utilitzant els articles publicats a Apunts

de Medicina Esportiva i a Apunts. Educació Física i Esport. El

període d'estudi abasta des del naixement, el 1964, fins al 1993, un

cop passats els Jocs de Barcelona-n. L'indicador que hem utilitzat

per detectar els col'legis invisibles és el de la col'laboració que pre

senten els autors als treballs publicats.

Els resultats obtinguts mostren I'existencia de col'legis invisibles amb

un nombre de membres que oscil'la entre dos i noranta-cinc. Les

característiques més notables que en destaquen són que a la prime

ra cap<;alera de la revista gairebé la practica totalitat són metges, i a la

segona, s'observa, a més a més, la presencia de professors d'edu

cació física, entrenadors i psicolegs. La majoria són catalans, desen

volupen la seva tasca professional en institucions catalanes, i els caps
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visibles dels principals col·legis invisibJe han 

format part en algun moment de I" equip 

editorial de la revista. 

Introducció 

En estudiar com s'estructura la col·labora

ció dins la comunitat científica, vam trobar 

que a 1'l>.ngIaterra del segle)(\lll els científICS 

es reunien formant societats com per 

exemple la Royal Society. cosa que ets per

metia intercanviar informació i aconseguir 

amb la seva dinàmica una estructura (ohe

rent de coneixements. Més endavant, quan 

el nombre de membres de les societats va 

començar a créixer, es van obrir entre els 

investigado~ d·altres canals dïnformaci6. 

com ara els avançaments dels treballs que 

s'estaven realitzant. les cites de treball en 

llocs no habituals. on es romania intercan

viant informació durant un període de 

temps: informació que després era trans

mesa a les seves residències habituals de 

treball; tot plegat els portava a estar con

nectats formant una mena de col·legfs invi

sibles. 

Price, el 1961. va tornar al terme "col·le

gis invis ibles" utilitzant l"expressi6 "nous 

col·legis invisibles". fent referència a allò a 

què originàriament responia la frase es

mentada. Nguns auto~ creuen que les 

connexions entre científics s6n massa la

xes per buscar-hi una estructura (Mullins, 

1968), mentre que d'altres prefereixen 

parlar de "cercle social" per referir-se a 

aquests grups. Tanmateix, els resultats 

obtinguts en la major part dels estudis 

realitzats en les anàlisis sociològiques de 

la ciència, han verificat I"existència dels 

col·legis invisibles i la utilitat d'aquest con

cepte per a la sociologia de la cièn<ia (L6-

pez Piñero. 1972). 

Nosaltres aquí considerarem com a 

-col·legi invisible", el conjunt d'auto~ que 

apareixen lligats entre ells com a conse

qüència d'haver signat conjuntament arti

des a la revista ApvnlS. durant el període 

comprès entre els an~ 1964 i 1993. En 

establir els col·legis des de l"indicador de la 

col·laboraci6. es parteix de la hipòtesi que 

aquesta col-laboraci6 produeix una vinw-

laci6 científica rellevant i també que el 

col-laborador d'un altre col·laboradOl" per

tany al mateix grup o col·legi, de manera 

qve s 'estableixen vinculacions indirectes 

entre auto~ del mateix grup a través de 

membres intermedis (Carpintero i Peir6. 

1979). Així es pot re<:onèixer I"existència 

d·un grup constitui\ per aquells auto~ qve 

tenen una o més coj·laboracions amb, al 

menys. un dels membres del grup (Peir6. 

1980). 

l'observació de les diferents fOlTlleS que els 

grups de científics tenen per establir comu

nicació, ha motivat I"estudi de diversos indi

cadors que permeten detectar l'existència 

d'un col·1egi invisibJe. Encara que alguns au

tors han indicat que el concepte de "coj·Je

gis invisibles" no té valor per a la compren

sió i les funcions de la comunitat científICa 

(Mullins, 1968), d'altres han investigat la 

seva relaci6 amb distints aSpe<l.es de l'es

trvctura de la ciència (Hagstrom, 1964; 

Merton, 1969, Price. 196]. 1964, 1965). 

En aquests treballs cal citar dues línies fona

mentals: una d'elles ha utilitzat com a mèto

de d'estudi les cites que apareixen a les pu

blicacions (K.aplan, 1965); mentre que l'al

tra línia fa servir tècniques sociomètriques i 

es dirigeix més concretament a investigar 

l'estructura i la dinàmica dels col·legis invisi

bres (Crane, 1972; Peir6, 1980). 

En el nostre treball. nosaltres volem es

brinar quins són els principals grups d'au

to~ que treballen i publiquen junts els 

seus resu ttats i conclusions, dins I"àmbit 

de l'Activitat Física i l'Esport, a la revista 

Apvn/s; quines s6n les característiques 

dels grups, la seva estructura i els contin

guts dels seus treballs. I. com assenyalem 

a la int roducció, al nostre país la revista 

que estudiem és I"única que abasta trenta 

anys d·existènóa amb una periodicitat es

table, sota dues les capçaleres: Apunts de 

Medicina Esportiva i Apvnls d'Edvco

ció fisica. 

Metodologia 

Per a la confecció de la base de dades hem 

tingut en compte tots els articles publicats 

a la revista Apvnls. Edvcació fisica ¡ 

Esport, i a la seva antecessora. Apvnles de 

Medicina Deporliva, dvrant el període 

comprès entre 1964 i 199]. 

L'indicador utilitzat per determinar l'exis

tència de col·legis invisibles és la coHabo

ració dels auto~ que han prestat les seves 

signatures als articles publicats a Apvnls 

durant aquest període. Entenem que for

men un mateix grup els autors que pre

senten, almenys, un treball signat en col·la

boraci6. 

L'índex de col·laboraci6 s'obté a partir de 

les signatures dels articles, i resulta de divid ir 

el total de signatures aparegudes pel 1lOm

bre d'articles en qüesti6. Si el valor obtingut 

és igual a un, aixóseria indkatiu d'unacol·la

borad6 nul·la. 

Resultats 

A la taula 1 exposem els resultats obtin

guts amb les nostres anàlisis. referides als 

auto~ que treballen en col·laboraciÓ als 

I .224 articles trobats a la revista so

bre I"Activitat Física i l'Esport (en reSVffi 

824 auto~), durant el període estudiat. 

Hem pogut constatar que ]9] (47.6 %) 

de ls auto~ tre balle n en coHaboraci6, 

mentre que 4] I auto~ publiquen els 

seus treballs en solrtari. 

Els grups que formen els aut~ que publi

quen junts apareixen aplegats en nuclis o 

col·legis la grandària dels quals 05(il·la entre 

2 ¡ 95 autors. 

Producllvllal 

Pel que fa a la productivitat dels autors que 

trebalren en col·laboració trobem les carac

terístiques següents: 

Els 54 grups de dos autors. representen el 

13.1 I % del total, amb una aportació a la 

revista de 57 articles que expressen el 

5,64 % del total de signatvres (taula I). 

Els 22 grups de tres auto~. realitzen el 

3,0] % dels articles publicats, cosa que su

posa un 5.64 % de signatures per ca

dascun. 

Els grups d'aut~ que oscil·Jen entre 2 i 16 

integrants arriben a percentatges d'articles 

publicats que se situen entre el 6,64 % dels 

, 
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54 grups de 2 auto~, i el 2,10 % del grup 

format per 16 autors. 

Però la diferència més gran la marca el 

coHegi format per 95 aut~ que amb 

233 treballs aporta el 27,16 % dels articles 

durant el període que estudiem. El percen" 

tatge més petit d 'articles correspon als 

2 grups de 7 autors que aporten una col'la

boraci6del 0,47 % {taula I). 

Analitzant la productivitat mitjana de cada 

un dels grups, trobem que els autors indi

viduals publiquen una mitjana d'I'OO arti

cles durant el període estudiat. Encara 

que aquesta productivitat és molt baixa, 

encara és més petíta l'assolida pels grups 

de 2 autors (O,S3 %), La productivitat 

mitjana més alta és la que correspon al 

grup format per 95 autors (2,63 %). La 
resta d'autors agrupats en col'legis preo 

senten una productivitat mitjana que os" 

cil'la entre un 2.63 % del grup de 8 au" 

tors, i un 0,29 % dels dos grups formats 

per set membres (taula I), 

Indexs tU coJ.laboraclÓ 

A les taules I i 2, es reflecteix que durant el 

nostre període d'estudi s'han publicat 858 

articles a càrrec de 824 autors, que repre

senten un total de 1.224 signatures. Durant 

l'època estudiada (1964-1993) hem obtin

gut un fndex global de signatures/article 

de 1'1.4. 
En observar l'evoluci6 de l'índex de col'la

boraci6 per periodes consecutius de deu 

anys (gràfic 2), trobem que durant el pri

mer període apareix un valor d'1,30, un 

xic inferior a la mitjana: en la segona dè<a

da aquest valor s'incrementa notablement 

i assoleix un l,SO. mentre que en la terce-
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ra, d'ençà del 1984, s'observa una davalla

da de la col -laboraci6, que arriba a t'I .40 

(taula I; gràfic 2). Aquest augment de 

coHaboraci6 produrt entre les dues prime

res dècades s'até al principi que, a mesura 

que passa el temps, els autors que publi

quen en solitari disminueixen i creix la 

coHaboraci6 en la investigaci6 científ,ca 

(Price, 1963). El descens de l'índex de 

col'laboraci6 manifestat pels autors d'A

punts en la tercera dècada (1984- 1993) 

podria reflectir el canvi que es va produir el 

1985 en l'evoluci6de la revista; com hem 

indicat anteriorment, aquell any es van edi

tar dues publicacions diferents dins el ma

teix Organisme Autònom, Apunts. Medi

cino de l'Esport, que continuaria publi

cant els temes propis de la seva àrea de 

coneixement. sota la direcci6 de Jesús Ga

lilea, i Apunls. Educaci6 Fisica, que reco

llia les aspiracions del col'lectiu de profes

sors de l'INEF de Catalunya (als Centres 

de Barcelona i lleida), i donava plena in

formaci6 al col'lectiu professional del 

mitjà. 

En revolució per anys (gràfic I). podem ob

servar que durant la primera dècada l'índex 

de signatures per article ofereix xifres per 

sota de la mitjal)3. a excepci6 dels anys 

1964 amb l ,53 i 1968 que es queda a 

l' l,52. Entre 1974 i 1983 ja són cinc els 

anys en què se supera la mitjana, mentre 

que entre 1984 i 1993 toma a baixar i úni-



cament sobrepassen r l ,42 de mt¡ana els 

anys 1984, 1990 i 1992. l 'any en què l'in· 
dex de signatures per article assoleix el 
màxim valor és 1984 (2,24) ¡ el mínim, el 
1985 (1,06). 

Pel que fa a la distribució dels articles, se· 
¡ans el nombre de signatures i l'índex de 

signatures per article (taula 2), trobem 650 
articles escrits per un sol autor, que supo

sen les tres quartes parts dels articles publi. 
cats (75,76 %). Els articles de 2 autors són 
116 i suposen el 13,52 %. Els 56 articles 
signats per 3 autors arriben al 6,5] %, els 

artides amb 4 signatures són 18 ¡ suposen 
un 2,1 O %. Trobem aixf mateix II articles 
amb 5 signatures (1.28 %), dos articles 
amb 6 signatures (0,23 %) i, finalment, 
apareixen 5 articles signats per 7 autors 

(0,58%). 

Pel'tlllltlètlcUl dels gruP$ 

la permanència dels grups d'autors més 
representatius que apareixen a la revista 
Apunts durant el període d'estudi és 

molt variada. com podem observar a la 

taula 3. 
Encara que el grup que presenta una més 
gran antiguitat, entre els anys 1964 ¡ 1993 
és l'encapçalat per Chiang. serà el grup for
mat pels fundadors de la rMta i constituit 
per 95 autors, el qui mantindrà un més gran 
pes específic i una major productivitat. amb 

UN presència continuada a la reokta durant 

29 anys, entre 1964 i 1992. 
D'altres grups que destaquen per la seva 
permanència, són el format per 14 autors 
(Rubin. Plac, Arthur, Clarc i Rar.e) va ro
mandre entre 1978 i 1992 (14 anys), el 

format per X. Aguada, entre 1982 ¡ 199 1 
(9 anys), i l'encapçalat per X . Olivera. for
mat per 5 autors, entre 1985 i 1993 

(8 anys). 

Itlden de co/'l4borlu:ló 

En l'estudi de l'estructura que resta subja

cent en la coHaboraci6 hem pres com a 
punt de partida l'anàlisi de la productivitat 
i, més concretament, de la productivi-

' .M j~~~~~~~~~~~~;;;;li¡¡~~~~~~~~~~~ '-" 
1..5 

'.' 
'.35 U::¡z==¡ 
1,3 l....-t

' .25 ,., 
1.15 .¡.,o_,:::::-:::::! 

19&t.1973 1984·1993 

eOL-LI!GI 
_.~ 

-~. 
o..rou. E_. -., CMItI6. Roig. ~ i Serr.. 11164·1!192 ,- 11182-1988 _.< 1912_1991 

~.G. 111117-1993 .......... "" Grwdia, MartJn. Polo. e .. , P .... ........ 1 __ ,~ 

Rnlna, F"';, ltoneini. v~, Doni I Ved'IieI. " .. 
Sa ..... Pl8MI, Romt<1I. s.njut~ MIfqUU I ViIagt1oU, "" ChIwoO. M. T. 19&'I-1 991 

.....m.G. 1'78-1993 

~.J. R. "18-1893 

Rullin. Ploc. Ar1I'U, 0..1< I ~. "" Sallo. J. E. 1_·1066 

c.-.. J. 19r,.1993 

Lt.oc.6 ...... , E-,> (61) (I>-ll) 

~ ..-.. 
" • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • , 
• 



/O 

tat en cooperaci6 als articles d'Apunts 

(taula I). 

Els autors individuals publiquen 431 arti 

cles, que equivalen a la meitat dels articles 

publicats a Apunls (50,23 %), durant el 

període objecte d'estudi , Els grups que os

cil' len entre 2 i 16 autors aconsegueixen 

percentatges d'articles publicats situats en

tre el 6,64 % dels 54 grups de 2 autors, i el 

2, I ° % del grup format per 16 autors, 

Però la més gran diferència la marca el 

col'legi format per 95 autors que, amb 

233 trebal ls, aporta e l 27,16 % dels arti

cles durant el període estudiat, El percen

tatge més petit d'articles correspon als 2 

grups de 7 autors que solament aporten el 

0,47 % del nombre d'articles del grup 

(taula I). 

Anal itzant la productivitat mitjana de cada 

un dels grups, trobem que els autors indi

viduals publiquen una mitjana d'I,OO arti

cles durant el període estudiat. Tot i que 

aquesta productivitat és molt baixa, encara 

és més petita la que aconsegueixen e ls 

grups de 2 autors (0,53). La productivitat 

mitjana més alta és la que correspon al 

grup format per 8 autors (2,63 %). La res

ta d'autors agrupats en col'legis presenten 

una productivitat mitjana que oscil'la entre 

un 2.45 % del grup de 95 autors, i un 

0,29 % dels dos grups formats per set 

membres (taula I). 
Pel que fa a la productivitat fraccionària, 

s'observa que els grups que osciHen en

tre 2 i 8 autors no assole ixen el va lor de la 

mitjana de la productivitat fraccionada 

(2 ,12). 

Una cop comentada l'estructura subjacent 

en la conformació dels coHegis invisibles, 

considerarem les característiques que es 

poden copsar en els grups més importants 

d'autors enla publicació Apunts, cen

trant-nos en els grups d'autors el nombre 

de membres dels quals és igualo superior a 

cinc. 

Alhora que exposem l'anàlisi descriptiva 

de la formaci6, evoluci6 i desenvolupa

ment temàtic de cada un dels col'legis invi

sibles, afegim la representaci6 gràfica de la 

composici6 del grup mitjançant l'ús de fi

gures gràfiques, on hi ha el nombre 

d'autors, articles, treballs i el seu període 

""unts 

de durada. També s'indica, sobre el nom 

de l'autor, la quantitat d'articles que aporta 

tot sol, i en col-laboraci6. Mitjançant una 

fletxa. expressem la vinculaci6 amb a~res 

autors del col'legi invisible amb els quals 

signa els articles i destaquem. en lletres 

majúscules. el nom de l'autor o autors més 

rellevants, o el qui considerem com a lider 

del grup. Tanmateix, cal remarcar que en 

la figura I, amb la intenci6 de facilitar-ne la 

lectura, s'han assenyalat les línies mestres 

d'uni6 entre els autors d'aquest col'legi in

visible, 

El CoNtg! l,uulbk mis ImfIO~'IJ'" d ·Ap .... rs 
(ftgM~1J I ) 

B col'legi invisible més important d'Apunts, 

durant el període estudiat, està format per 

95 membres, i reuneix els autors més relle

vants per permanència, productivitat i nom

bre de coHaboracions a la reo.1sta, Durant els 

29 any'i de durada, entre els any'i 1964 i 

1992. en aquest coI'legi es van publicar 

233 articles i 415 treballs (figura I). 
.Aquest col'legi invisible està presidit pel 

grup d'autors fundadors de la revista, ja que 

el naixement d'aquest grup coincideix amb 

l'aparició d'Apunts l'any 1964. 

Esmentare m, com a caps visibles més des

tacats per la seva productivitat total, indivi

dual i en col-laboraci6, el grup d'autors for-
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mat per Federico Balagué, Ram6n Balius, 

Carlos Besti!. Augusto Castell6, José 

Estruch, Jesús Galilea, José Roig i José Ri

cardo Serra. La productivitat total d'a

quests autors osciHa entre els 51 treballs 

publicats per Ram6n Balius, l'autor més 

productiu d'Apunts, i els 6 articles presen

tats per Federico Balagué. També cal des

tacar, en aquest col'legi invisible, la pre

sència d'un grup d'autors, la productivitat 

tota l dels quals és una mica inferior a la dels 

que acabem d'esmentar, però que fan una 

aportaci6 al grup prou considerable. Ens 

referim a José Ricardo Serra, que aporta 

17 treballs, Núria Puig, 10 i Glòria Bala

gué, 9: J. Ferrer-Hombravella, Javier Her

nandez-Vazquez, Joan Antoni Prat i a José 

Luis Ventura, aporten 8 treballs cadascun 

(taula 4), 

Ram6n Balius, l'autor més productiu de la 

revista i d'aquest grup de prestigi, va pu

blicar 51 articles, dels quals 39 són tre

balls en solitari i 12 en col'laboraci6, Ra

m6n Balius va néixer a Barcelona, on es 

va doctorar en medicina i cirurgia per la 

Universitat Central el 1970. amb un tre

ball titulat -Embolisme gras postraumà

tic' , dirigit pel Dr. Piulachs. Ha desenvo

lupat la seva tasca professional en el camp 

de la medicina esportiva com a traumatò

leg al Centre Juvenil de Medicina Esporti

va de la Delegaci6 Provincial de Barcelo· 
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Paraules clau 

col'legis invisibles, "Apunts" , estructura de la coHaboració 
científica, ciències de l'activitat fisica i l'esport 

Abstract 
In Inis work, we imalyse rhe structure o{ different groups ot 
authors (rom rhe "Apunts· joumal along wirh rhe ropies on which 
tfles€' professionals, coming !rom divef!e fields in sporrs between 
1964 and 1993. have written, 
II has been a matler of our imeresl to know rhe evolution o, 
Physical Educat¡on and Sport S,iences by means of joumal that 
has widely proved to be of greatest relevance and possess such a 
Iong career. We t:kci(}ed ro end our period or study a year after 
rhe 92' Olympic games. rhere are two important milestones in its 
hislory: In 1964, rhe rear when the creation of "Apuntes de 
Medicina Deportiva" rook place: and 1985, rhe year "Apunts" 
was fim published. In our study, we have taken into account the 
two periods covered by this journal. In rhe firsl epoch, it solely 
dealt wirh sport medieine, a newbom seience among sports 
sciences in our country. Moreover, many other articles from orher 
different sport sciences were also published, i.e. Physical 
Education, Psychology, 5ociology, etc. rhe second period arrives 
along with rhe foundarion of "Apunts. Educació Fisica," when 

Physical Education achieves a major relevance in comparison ro 
the other sport sciences mentioned above. 
We have defined "invisible colleges" as groups of aurhors rMr 
appear linked ragerher for having signed several articles in 
collaborarion. 

In order to analyse rhese "invisible Colleges" emerged in rhe 
"Apunts" joumal, we have carried our a bibliographical research 
by means of rhe rhe articles published in "Apuntes de Medicina 
Deportiva" and "Apunts. Educació Física i Esport". 

Resum 

En el present treball estudiem I"estructura dels grups d ' auto~ 

de la revista Apunts. així com els temes sobre els quals van es

cri!..re. entre els anys 1964 i 1993. a la revista estudiada, aquests 

professionals. procedents de diferents disciplines del món de 

l'esport. 

En el nostre interès per conèixer l'evoluoó de l'Educació Física i les 
Ciències de l'Esport a través d'una revista vam escollir. d 'entre les 

més rellevants i amb més temps de presència. P.punls. Vam triar. 

com a darrer any d·estudi. e l 1993. l'any posterior als Jocs Olímpics 

de Barcelona-92. La trajectòria de la revista tenia dos moments 

clau: 1964. any dïnici d'P.punls de Medicino Esportiva i 1985 . 

l'any en què comença la Revista P.punts. Educoció Física. En e l 

nostre recorregut d'estudi comptàvem, doncs. amb un periode en 

què la revista és pròpiament de Medicina Esportiva. ciència pionera 

entre les Ciències de I"Esport al nostre país: s'hi publicaven també 

articles d'a~s ciències de l'esport (Educació Física. Psicologia, So
ciologia. etc.). L'altre. és el període en què s'inicia P.punts. Educo· 

ció Flsico. En aquesta segona època. e ls articles que es publiquen 

són fonamenta lment d'Educadó Física però, a més a més. com en 

el periode anterior, n'hi ha d'altres ciències de l'esport. com ara 

Medicina, PsicoJogia, etc. 

Hem considerat com a ·col·legi invisible" e l conjunt d·autor.; que 

apareixen lligats entre ells com a conseqüència d'haver signat con

juntament artic les a .Apunts . 

En I"anàlisi dels col'legis invisibles a la revista esmentada. hem realit

zat una recerca bibliogràfica utilitzant els articles publicats a P.punts 

de Medicino Esportiva i a P.punts. Educoció físico i Esport. El 

període d'estudi abasta des del naixement. el 1964, fins al 1993. un 
cop passats els Jocs de Barcelona-92. L'indicador que hem utilitzat 

per detectar els col'legis invisibles és e l de la coHaboraci6 que pre

senten els autors als treballs publicats. 

Els resultats obtinguts mostren l'existència de col'legis invisibles amb 

un nombre de membres que oscil·1a entre dos i noranta-cinc. Les 
característiques més notables que en destaquen són que a la prime

ra capçalera de la revista gairebé la pràdica totalitat són metges. i a la 

segona. s·observa. a més a més, la presència de professo~ d'edu

cació fisica. entrenadors i psicòlegs. La majoria són catalans. desen

volupen la seva tasca professional en institucions catalanes. i els caps 
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visibles dels principals col·legis irwisibJe han 

fOfl"11at part en algun moment de I" equip 

editorial de la revista. 

Introducció 

En estudiar com s'estructura la coI·labora

ció dins la comunitat científica, vam trobar 

que a l'l>.ngIaterra del segle)(\lll els científICS 

es reunien formant societats com per 

exemple la Royal Society. cosa que els per

metia intercanviar informació i aconseguir 

amb la seva dinàmica una estructura cohe

rent de coneixements. Més endavant, quan 

el nombre de membres de les societats va 

començar a créixer, es van obrir entre els 

investigado~ d·altres canals dïnformaci6. 

com ara els avançaments dels treballs que 

s'estaven realitzant. les cites de treball en 

llocs no habituals. on es romania intercan

viant informació durant un període de 

temps: informació que després era trans

mesa a les seves residències habituals de 

treball: tot plegat els portava a estar con

nectats formant una mena de col·legis invi

sibles. 

Price, el 1961. va tornar al terme ·col·le

gis invis ibles' utilitzant l"expressi6 "nous 

col·legis invisibles". fent referència a allò a 

què originàriament responia la frase es

mentada. Nguns auto~ creuen que les 

connexions entre científics s6n massa la

xes per buscar-hi una estructura (Mullins, 

1968), mentre que d'altres prefereixen 

parlar de ' cercle social" per referir-se a 

aquests grups. Tanmateix, els resultats 

obtinguts en la major part dels estudis 

realitzats en les anàlisis sociològiques de 

la ciència, han verificat I"existència dels 

col·legis invisibles i la utilitat d'aquest con

cepte per a la sociologia de la cièn(ia (L6-

pez Piñero. 1972). 

Nosaltres aquí considerarem com a 

-col·legi invisible", el conjunt d'auto~ que 

apareixen lligats entre ells com a conse

qüència d'haver signat conjuntament arti

cles a la revista Apvnts. durant el període 

comprès entre els an~ 1964 i 1993. En 

establir els col·legis des de lïndicador de la 

col·laboraci6. es parteix de la hipòtesi que 

aquesta coHaboraci6 produeix una vincu-

laci6 científica rellevant i també que el 

coHaborador d'un altre col·laboradOl" per

tany aJ mateix grup o col·legi, de manera 

qve s'estableixen vinculacions indirectes 

entre autors del mateix grup a través de 

membres intermedis (Carpintero i Peir6. 

1979). Així es pot re<onèixer I"existència 

d·un grup constitui\ per aquells auto~ qve 

tenen vna o més coj·laboracions amb, al 

menys. un dels membres del grup (Peir6. 

1980). 

l'observació de les diferents fOlTlleS que els 

grups de científics tenen per establir comu

nicació, ha motivat restudi de diversos indi

cadors que permeten detectar l'existència 

d'un col·1egi invisibJe. Encara que alguns au

tors han indicat que el concepte de ·coj·Je

gis invisibles' no té valor per a la compren

sió i les funcions de la comunitat científICa 

(Mullins, 1968), d'altres han investigat la 

seva relaci6 amb distints aSpe<l.es de l'es

tructura de la ciència (Hagstrom, 1964: 

Merton, 1969, Price. 196], 1964. 1965). 

En aquests treballs cal citar dues línies fona

mentals: una d'elles ha utilitzat com a mèto

de d'estudi les cites que apareixen a les pu

blicacions (Kaplan, 1965): mentre que l'aJ

Ira línia fa servir tècniques sociomètriques i 

es dirigeix més concretament a investigar 

l'estructura i la dinàmica dels col·Jegis invisi

bles (Crane, 1972: Peir6, 1980). 

En el nostre treball. IlOsaltres volem es

brinar quins són els principals grups d'au

to~ que treballen i publiquen junts els 

seus resu ttats i conclusions, dins I"àmbit 

de l'Activitat Física i l'Esport, a la revista 

Apunts; quines s6n les característiques 

dels grups, la seva estructura i els contin

guts dels seus treballs. I. com assenyalem 

a la introducci6, al nostre país la revista 

que estudiem és rúnica que abasta trenta 

anys d·existència amb una periodicitat es

table, sota dues les capçaleres: Apunts de 

Medicina Esportiva i Apunts d'Educa

ci6 fisica. 

Metodologia 

Per a la confecció de la base de dades hem 

tingut en compte tots els articles publicats 

a la revista Apunts. Educoció fisica ¡ 

Esport, i a la seva antecessora. Apuntes de 

Medicina Deporliva, durant el període 

comprès entre 1964 i 1993. 

L'indicador utilitzat per determinar I"exis

tènda de col·legis invisibles és la coHobo

ració dels auto~ que han prestat les seves 

signatures als artides publicats a Apunts 

durant aquest període. Entenem que for

men un mateix grup els autors que pre+ 

senten, almenys, un treball signat en col·la

boraci6. 

L'índex de col·laboració s'obté a partir de 

les signatures dels articles, i resulta de divid ir 

el total de signatures aparegudes pel 1lOm

bre d'articles en qüesti6. Si el valor obtingut 

és igual a un, aix6seria indicatiu d'unacol·la

boraci6 nul·la. 

Resultats 

A la taula I exposem els resultats obtin

guts amb les nostres anàlisis. referides als 

auto~ que treballen en col·laboraci6 als 

I .224 articles trobats a la revista so

bre I"Activitat Física i l'Esport (en resum 

824 auto~), durant el període estudiat. 

Hem pogut constatar que 393 (47.6 %) 

de ls auto~ tre balle n en coHaboraci6, 

mentre que 431 auto~ publiquen els 

seus treballs en solrtari. 

Els grups que formen els aut~ que publi

quen junts apareixen aplegats en nuclis o 

col·legis la grandària dels quals ascil·la entre 

2 ¡ 95 autors. 

Producllvllal 

Pel que fa a la productivitat dels autors que 

treballen en col·laboració trobem les carac

terístiques següents: 

Els 54 grups de dos autors. representen el 

13, I I % del total, amb una aportació a la 

revista de 57 articles que expressen el 

5,64 % del total de signatures (taula I). 

Els 22 grups de tres auto~. realitzen el 

3,03 % dels articles publicats, cosa que su

posa un 5,64 % de signatures per ca

dascun. 

Eis grups d'aut~ que ascil·len entre 2 i 16 

integrants arriben a percentatges d'articles 

publicats que se situen entre el 6,64 % dels 

1 
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54 grups de 2 autors, i el 2,10 % del grup 

format per 16 autors. 

Però la diferència més gran la marca el 

col'legi format per 95 aut~ que amb 

233 treballs aporta el 27.16 % dels articles 

dURlnt el període que estudiem. El percen

tatge més petit d'articles correspon als 

2 grups de 7 autors que aporten una col·la· 

boraci6del 0,47 % {taula I). 
Analitzant la productivitat mitjana de cada 

un dels grups, trobem que els autors indi

viduals publiquen una mitjana d'I'OO arti

cles durant el període estudiat. Encara 

que aquesta productivitat és molt baixa. 

encara és més petita l'assolida pels grups 

de 2 autors (O,53 %). La productivitat 

mitjana més alta és la que correspon al 

grup format per 95 autors (2.63 %). La 
resta d'autors agrupats en col'legis pre

senten una productivitat mitjana que os-

cil'la entre un 2.6] % del grup de 8 au

tors, i un 0,29 % dels dos grups formats 

per set membres (taula I). 

Indexs tU coJ.laboracfÓ 

A les taules I i 2. es reflecteix que durant el 

nostre període d·estudi s'han publicat 858 

articles a càrrec de 824 autors. que repre

senten un total de t .224 signatures. Durant 

l'època estudiada (1964-1993) hem obtin

gut un fndex global de signatures/article 

de 1'1.4. 

En observar l'evoluci6 de !"índex de col'la

boraci6 per periodes consecutius de deu 

anys (gràfic 2), trobem que durant el pri

mer període apareix un valor d'I,30, un 

xic inferior a la mitjana: en la segona dèca

da aquest valor s'incrementa notablement 

i assoleix un 1.50. mentre que en la terce-
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ra, d'ençà del 1984, s'observa una davalla

da de la col-laboraci6. que arriba a l'I .40 

(taula I; gràfic 2). Aquest augment de 

coHaboraci6 produrt entre les dues prime

res dècades s'até al principi que, a mesura 

que passa el temps, els autors que publi

quen en solitari disminueixen i creix la 

col'laboraci6 en la investigació cientiflCa 

(Price. 196]). El descens de l'índex de 

col'laboraci6 manifestat pels autors d'A

punts en la tercera dècada (1984- 1993) 

podria reflectir el canvi que es va produir el 

1985 en revolució de la revista: com hem 

indicat anteriorment. aquell any es van edi

tar dues publicacions diferents dins el ma

teix Organisme Autònom, Apunts. Medi

cino de l'Esport, que continuaria publi

cant els temes propis de la seva àrea de 

coneixement. sota la direcci6 de Jesús Ga

lilea. i Apunts. Educoci6 Fisico, que reco

llia les aspiracions del col'lectiu de profes

sors de l'INEF de Catalunya (als Centres 

de Barcelona i lleida), i donava plena in

formaci6 al col'lectiu professional del 

mitjà. 

En revoluci6 per anys (gràfic I). podem ob

servar que durant la primera dècada lïndex 

de signatures per article ofereix xifres per 

sota de la mitjana. a excepció dels anys 

1964 amb l ,53 i 1968 que es queda a 

l'l,52. Entre 1974 i 1983 ja són cir.c els 

anys en què se supera la mitjana, mentre 

que entre 1984 i 199] toma a baixar i úni-



cament sobrepassen r l ,42 de mit}ana els 

anys 1984, 1990 i 1992. l 'any en què l'in· 
dex de signatures per article assoleix el 
màxim valor és 1984 (2,24) ¡ el mínim, el 
1985 (1,06). 

Pel que fa a la distribució dels articles, se· 

gom el nombre de signatures i l'índex de 
signatures per article (taula 2), trobem 650 
articles escrits per un sol autor, que supo

sen les tres quartes parts dels articles publi. 
cats (75,76 %). Els articles de 2 autors són 
116 i suposen el 13.52 %. Els 56 articles 
signats per 3 autors arriben al 6,5] %, els 

articles amb 4 signatures són 18 ¡ suposen 
un 2,1 O %. Trobem aixl mateix II articles 
amb 5 signatures (1.28 %), dos articles 
amb 6 signatures (0,23 %) i, finalment, 
apareixen 5 articles signats per 7 autors 

(0,58 %). 

Pertlllltlèncln dels gruP$ 

la permanència dels grups d'autors més 
representatius que apareixen a la revista 
Apunls durant el període d'estudi és 

moh variada. com podem observar a la 

taula 3. 
Encara que el grup que presenta una més 
gran antiguitat, entre els anys 1964 ¡ 1993 
és l'encapçalat per Chiang. serà el grup for
mat pels fundadors de la rMta i constituit 
per 95 autors, el qui mantir.dri un més gran 
pes especíIic i una major productivitat. amb 

una presència continuada a la revista durant 

29 anys, entre 1964 i 1992. 
D'altres grups que destaquen per la seva 
permanència, són el format per 14 autors 
(Rubin. Plac, Arthur, Clarc i Rar.e) va r0-

mandre entre 1978 i 1992 (14 anys), el 

format per X. A¡uado, entre 1982 ¡ 1991 
(9 anys). i l'encapçalat per X . Olivera. for
mat per 5 autors, entre 1985 ¡ 1993 

(8 anys). 

En l'estudi de l'estructura que resta subja

cent en la col-1aboraci6 hem pres com a 
punt de partida l'anàlisi de la productivitat 
i, més concretament, de la productivi-
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tat en cooperaci6 als articles d'Apunts 

(taula I). 

Els autors individuals publiquen 431 arti 

cles, que equivalen a la meitat dels articles 

publicats a Apunts (50,23 %), durant el 

període objecte d'estudi. Els grups que os

c¡I· len entre 2 i 16 autors aconsegueixen 

percentatges d'articles publicats situats en

tre el 6,64 % dels 54 grups de 2 autors, i el 

2, I O % del grup format per 16 autors, 

Però la més gran diferència la marca el 

col'legi format per 95 autors que, amb 

233 trebal ls, aporta el 27,16 % dels arti

cles durant el període estudiat, El percen

tatge més petit d'articles correspon als 2 

grups de 7 autors que solament aporten el 

0,47 % del nombre d'articles del grup 

(taula I). 

Anal itzant la productivitat mitjana de cada 

un dels grups, trobem que els autors indi

viduals publiquen una mitjana d'l,DO arti

cles durant el període estudiat. Tot i que 

aquesta productivitat és molt baixa, encara 

és més petita la que aconsegueixen els 

grups de 2 autors (D,53). La productivitat 

mitjana més alta és la que correspon al 

grup format per 8 autors (2,63 %). La res

ta d'autors agrupats en col'legis presenten 

una productivitat mitjana que oscil'la entre 

un 2.45 % del grup de 95 autors, i un 

0,29 % dels dos grups formats per set 

membres (taula I). 
Pel que fa a la productivitat fraccionària, 

s'observa que els grups que osciHen en

tre 2 i 8 autors no assoleixen el va lor de la 

mitjana de la productivitat fraccionada 

(2 ,12). 

Una cop comentada l'estructura subjacent 

en la conformació dels coHegis invisibles, 

considerarem les característiques que es 

poden copsar en els grups més importants 

d 'autors enla publicació Apunts, cen

trant-nos en els grups d'autors el nombre 

de membres dels quals és igualo superior a 

cinc. 

Alhora que exposem l'anàlisi descriptiva 

de la formaci6, evoluci6 i desenvolupa

ment temàtic de cada un dels col 'legis invi

sibles, afegim la representaci6 gràfica de la 

composici6 del grup mitjançant l'ús de fi

gures gràfiques, on hi ha el nombre 

d'autors, articles, treballs i el seu període 

apunts 

de durada. També s'indica, sobre el nom 

de l'autor, la quantitat d'articles que aporta 

tot sol, i en col-laboraci6. Mitjançant una 

fletxa. expressem la vinculaci6 amb a~res 

autors del col' legi invisible amb els quals 

signa els articles i destaquem. en lletres 

majúscules. el nom de l'autor o autors més 

rellevants, o el qui considerem com a líder 

del grup. Tanmateix, cal remarcar que en 

la figura I , amb la intenci6 de facilitar-ne la 

lectura, s'han assenyalat les línies mestres 

d'uni6 entre els autors d'aquest col'legi in

vis ible, 

El CoNtg! l,uulbk mis 11II/IO~'IJ'ff d ·Ap .... rs 
(ftgM~1J I ) 

B col'legi invisible més important d'Apunts, 

durant el periode estudiat, està format per 

95 membres, i reuneix els autors més relle

vants per permanència, productivitat i nom

bre de coHaboracions a la re-.nsta, [Nrant els 

29 anys de durada. entre els anys 1964 i 

1992. en aquest coI'legi es van publicar 

233 articles i 415 treballs (figura I). 

h¡uest col'legi invisible està presklit pel 

grup d'autors fundadors de la revista, ja que 

el naixement d'aquest grup coinckleix amb 

l'aparició d'Apunts l'any 1964. 

Esmentarem, com a caps visibles més des

tacats per la seva productivitat tota), indivi

dual i en col-laboraci6, el grup d'autors for-

,~~ Nil! . DI! TRE BAU .. II 
EN COL'VoIOORACIO 

Balius. R. " E.truch. J. " CaSlelló. A. " Galilea. J. , 
Roig. J . , 
Sen-B, J . FI. " CWve<a, J . , 
Roca. J . • 
Puig. N. , 
Bal"9"'. G. , 
Bravo. J . " F_·HombraveUa. J. 

~~z·v~zqUtlz. J . " Prat. J. A. , 
V ..... I ..... , J . l. , 

mat per Federico Balagué, Ram6n Bal ius, 

Carlos Bestit Augusto Castell6, José 

Estruch, Jesús Galilea, José Roig i José Ri

cardo Serra. La productivitat total d'a

quests autors oscil-la entre els 51 treballs 

publicats per Ram6n Balius, l'autor més 

productiu d'Apunfs, i els 6 articles presen

tats per Federico Balagué. També cal des

tacar, en aquest col 'legi invisible, la pre

sència d'un grup d'autors, la productivitat 

tota l dels quals és una mica inferior a la dels 

que acabem d'esmentar, però que fan una 

aportaci6 al grup prou considerable. Ens 

referim a José Ricardo Serra, que aporta 

17 treballs, Núria Puig, 10 i Glòria Bala

gué, 9: J. Ferrer-Hombravella, Javier Her

nandez-VAzquez, Joan Antoni Prat i a José 

Luis Ventura, aporten 8 treballs cadascun 

(taula 4), 

Ramòn Bal ius, l'autor més productiu de la 

revista i d'aquest grup de prestigi, va pu

blicar 51 articles , dels quals 39 són tre

balls en solitari ¡ 12 en col'laboraci6, Ra

m6n Balius va néixer a Barcelona, on es 

va doctorar en medicina i cirurgia per la 

Universitat Central el 1970. amb un tre

ball titulat -Embolisme gras postraumà

tic" , dirigit pel Dr. Piulachs. Ha desenvo

lupat la seva tasca professional en el camp 

de la medicina esportiva com a traumatò

leg al Centre Juvenil de Medicina Esporti

va de la Delegaci6 Provincial de Barcelo -

NRE. DI! T1IEu.LI.l TOTAL 
INDMOUM.I 
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na i, posteriorment. al Centre de MedicI

na de l'Esport de la Residència. Slume, 

que va passar a anomenar-se Centre de 

Recerca Mèdico-esportlVa (ClMD). en 

incorporar-se a l'IN EFC de Barcelona. És 

precisament aquesta Instituci6. el centre 

geogràfic del nucli principal d'aquest 

coHegi invisible, on ha compartit tasques i 

on ha col'Iaborat en les investigacions 

mèdico-esportives realitzades pel coHe<:

llU d'autOf'S del grup, fundadors de la re

VISta i del mateix col-legl. També ha de

senvolupat la seva tasca professional en la 

medicina del treball, com a metge al Cen

tre Quirúrgico-traumatol6gic Municipal 

de Barcelona , La seva vinculaci6 profes

sional amb la Federaci6 Catalan d'Atle

tisme, el porta als Jocs Olfmpics Mu

nlc-72, com a membre de la ComissI6 

Mèdica de la federació Espanyola d'Atle

tisme. Es troba en possessió de diferents 

mèrits entre els quals cat destacar la Me

dalla d'Argent al Mènt Esportiu I les ane

lles olímpiques ( 1969). otorgats pel Co

mitè Olímpic Internacional. 

Als seus treballs publicats individualment. 

veiem dues vessants temàtiques clarament 

diferenciades i que convé destacar. D'una 

banda, els articles directament relacionats 

amb La rnedK:lna espot'tÍVa, en el vessant 

traomatològic i de lesions, sempre en rela

ció amb la pràctica esportIVa, la seva patolo

gia i la rehabilitació. I d'una altra banda, la 

presèocia d'un gran nombre d'art.ides de 

la seva àmplia producció ir.dividual, dedicats 

a estudiar la temàtica e~rtiva en el món 

de la pintura, l'escultura, la literatura. la his

tòria i l'art en general. 

Va publicar 12 treballs en col'labaració, en

tre els quals destacarem: "Traumatologia 

cranioencefàlica" amb Vendrell, i "El judo i 

les seves tes.ons" amb Domingo, totsdosel 

1964. Amb Bruix, "le5lOneS supraciliars i 

de les parpelles d'interès en medicina es

poorva" (1966); "Luxació anterior a'lllada 

del cap del peroné- (1975), amb Colomer i 

Murriano: amb Espiga, -Epífisi vertebral 

lumbar mínima en esportistes joves" 

(1982); "El colze de javelina", el 1977 amb 

Balius: -Estudi Iisic sobre la natació. anglnal 

de Puig i Cadafalch -, el 1984 amb Rodrí
guez i TobeGa; -El colze de javelina". el 

anunls 

1964 amb Domingo; "El judo ¡ les seves te
sions". ¡ -Traumatologia craneoencefàlica

amb Vendrell; I el 1972. en co/·1aboraci6 

amb Carrascosa, -Alteracions osteoarticu

lars del turmell, consecutives a la pr.ktica 
esportiva", 

També es troba unit al grup central d'autors 

més destacat de la revista, per la seva col'la

baraci6 amb Galilea, Estruch, Castelló i 

Bestit, en altres treballs de medicina esp::>r

tIva. relatius als controls mèdics realitzats als 

atletes, i sobre una àmplia gamma de pr0-

blemes plante,ats per les lesions esporbves i 

la seva incidència tsaumatològica, en el 

camp de la medicina eSfXlr1lVa, en les seves 

variants de diagnòstic. prevenció, rehabilita· 

ció i tractament (figura I). 

Entre els seus nombf'osos art.ides publicats 

Individualment esmentarem: "Patologia 

dels genets- i -Fites de La història de 

i'educaCl6fis1C3 i l'esport- el 1975, "EmtX*a 

grassa ¡x>snra~tica- el 1976, -la espoo

dilolisis lumbar com a adopatia", "Notes ve

locípedes de fi de segle- i -Campions mi

tològics· el 1977, i el 1978 "Ramon Casas, 
pintO(, dibuixant i sportman-

Cal assenyalar que tots els autors que han 

publicat a Apunts en col'labaració amb Ba
lius, són metges que desenvolupen la seva 
tasca professional en el camp de la medicina 

esportiva a Catalunya. 

Salius contnua publicant regularment a 

Apunts dins la secciÓ Miscel·lània, sota 

l'epígraf "L'esport al museu", 

José Estruch és el segon auto( més produc

\iu de la revista: demostra una gran dinàmi

ca en la valoració, i el seu índex de col·taba

ració és el més alt del període estudiat. 

Aporta a aquest col 'legi invisible 39 treballs, 

dels quals va publicar 19 en col-lab0raci6 i 

20 en solitari. També és metge i membre 

del grup de fundadors d'Apunts; l'III va tenir 

ona participació rellevant com a Secretari 
de RedacCIÓ I CodirectOf de la publaciÓ, al 

costat de Jesús Galilea, entre els anys 1964 i 

1984, la temàtica dels seus artic les publi

cats en solitari es desenvolupa dins el camp 

de la medicina esportiva, en els vessants re

lacionats amb les proves mèdiques de valo

racIÓ funcional ¡ de la condició rlSica, la nutri
ciÓ i l'aparell càrdio·circulatori en relació 

amb la pràctlca esportIVa. 

Els seus primers contactes amb la medicina 

esportiva els va tenir al congrés celebrat a 

Roma el 1959, amb motiu de la prepara

CIÓ dels Jocs Olímpics de Roma 1960, i el 

seu Ingrés al cos mèdic del CIMO de Bar

celona, Va publicar els seus treballs entre 

els anys 1964 i 1982; el seu primer article 

va aparèixer en col'laboraci6 amb Castillo, 

Cruz i Galilea, cosa que el vincula a altres 

autors d'aquest co/'Iegi invisible des dels 

prmers temps de la revTSta. Tracta el tema 

de les exempcions de rassignatura d'Edu

caciÓ Física, atesos els resultats de les pro

~ mèdiques preceptives realitzades a es

colars del Centre Juvenil Provincial de 

Medicina Esportiva. També va publicar di

versos treballs sobre temes de medicina 

esportiva. 

De la seva extensa col'laboració amb altres 

autors del col'legi invisible, destacarem els 

publicats el 1964 amb Galilea i Fedenco Ba
Iagvé, "Estudi de la valoració funcional car

dlOreSplratòria ... :; el 1965, "Control 

mèdic de l'entrenament esportiu-, amb 

Galilea; el 1977, amb Castelló, "Importan

cia de l'estudi ergo-gastromètric d'un equip 

i com aplicar-lo en els plans d'entre

nament": el 1981, "Valoració funcional d'at

letes joves- amb Esparza i Castelló. Les se

ves coHabor.K.ions, a més a més de tractar 

els temes propis de la medicina esportM ja 
expressats, tenen un caràcter interdisopli

nan ¡ abasten alhora la interrelació dels as

pectes psicològics. lisics i sociològics en els 

esports d'equip (figura I ). 

I>.ugusto Castell6 és el tercer autO( més 

productiu d'Apunts, amb un alt índex de 

col-ial:loraci6, També és membre del grup 

de fundadors de la revista i un dels caps visi· 
bIes del grup. Va formar part de la "5e<reta. 
ria de Redacció" d'Apunts entre 1970 ¡ 

1981. al costat de R Balius i F. Balagué, 

I durant el temps de permanència al col'legi 

invisible, entre els anys 1964 i 1979, va arri

bar a una producció total de 27 treballs, 16 

dels quals en solitari i II en col·laboració. 

Va desenvolupar la seva tasca professional 

al "Centre Juvenil de Medicina Esportiva de 

Barcelona, en co/·lab0raci6 amb el grup 

d'autOf'S fundadors del col'legi invisible i de 

la reYlSta (Galilea, Estruch, Roig, Balius i ..... ). 



Com a metge de la Federació Catalana de 

Muntanya i muntanyenc practicant. la 

temàtica dels treballs sobre medicina es

portiva que publica en solitari s'orienta, en 

gran part, vers la fisiologia de l'exercici en 

relació amb l'excursionisme, en els apar

tats d'adaptaci6 i aclimatació a l'alçada, 

dimatologia, allaus, nutrició i reacció de 

l'oq:anisme humà en situacions de fred 

extrem, A causa de la seva vinculació al 

Centre Juven~ de Medicina Esportiva de 

Barcelona, també va redactar treballs de 

medicina esportiva relacionats amb els re

sultats de les revisions mèdiques periòdi

ques realitzades a escolars, Aixl mateix, 

destaca ta publicació, el 1965, d'un article 

sobre Olimpisme, Els treballs que realitza 
en col'laboració tracten de medicina es

portiva, encara que des d'enfocaments di

versos, La proximitat dels Jocs Olimpic5 

d'estiu de 1968, que s'havien de celebrar a 

Mèxic, ciutat situada a dos mil metres 

d'altitud sobre el nivell del mar, va motivar 
la realització de nombrosos treballs de fi

siologia de l'exercici, encaminats a estudiar 

la inRuència de l'altitud en l'entrenament i 

en el rendiment dels esportistes, per tal de 

planifICar-ne la preparació, El 1965 partici

pa en un treball conjunt amb Estruch, Gali
lea, Merino, Beltrin, Ugarte i Franquesa, 

titulat "Estudis mèdics sobre la Setmana 
Esportiva Mexicana.", a part de col'laborar 

amb els autors ja esmentats, també parti

cipa en la publicació d'altres treballs de 

medicina esportiva m1b J, Bruix, H.e. 
Kemper, J, Femttndez i R, Montecinos (fi

gura I). 

Jesús Galilea, el quart autor més produc
tiu, és una de les persones més rellevants 

en la fundaci6 i en el desenvolupament 

històric d'Apunts. Dels seus 26 treballs, 

en publica 18 en solitari i 8 en col-labora-

00, entre els anys 1964 i 1986 (taula 'I). 

la seva inquietud i la participació directa 

en la marxa de la revista es fa notar per la 

seva alta intervenció en la publicació de la 
pri.ctica totalitat d'editorials d'Apunts en
tre els anys 1964 i 198'1. A més a més 
d'aquestes destacades xifres de producti. 

vitat i col'laboració, Jesús Galilea és una fi· 

gura fonamental en la fundació ¡ posterior 

evolució d'Apunts i del mateix col'legi in-

visible , per tal com formava part del re

duït grup de caps visibles. Ja hem comen

tat anteriorment que Galilea i ESlnKh van 
ser els iniciadors de la marxa d'Apunts , i 

persones fonamentals en la seva edició; 

van compartir la Secretaria de direcció i la 
Direcció de la revista des del primer 

exemplar, en 1964 fins al 1982. Poste

riorment, durant els anys 1982, 1983 i 

198'1 , va exercir el càrrec de director en 

solitari. També va ser membre de l'equip 

mèdic del Centre Juvenil de Medicina 

Esportiva de Barcelona, del Centre de 

Recerques Medicoesportives de Barcelo

na, en la Residencia Joaquln Blume, i en 
1975 fou fundador i primer Director de 

l'INEF de Barcelona. 
Des del seu lloc de metge al Centre Juvenil 
de Medicina Esportiva de Barcelona, va co

mençar. en solitari, la publicació de treballs 

de medicina esportiva, reiacionats amb les 

revisions mèdiques periòdiques d'~ i 
esportistes federats,; també s'intrOOul en el 

camp de la fisiologia de l'exercici, en relació 

amb l'esport de competició. CoI-!aborador 
habitual en taules rodones, simposis ¡ coo· 

gressos celebrats entre 196'1 i 1985, els 

seus treballs publicats en col'laboraci6 re

cullen les investigacions sobre medicina es

portiva rearmts amb altres col'legues del 
"Centre Juvenil de Medicina Esportiva de 
Barcelona" primer, i del "ClMD de la Re
sidència BIume" després. 

El primer article en col'Iab0raci6, punt 

d'inici de la relació amb els autors del 

col'legi invisible, el va signar amb Castillo, 

Cruz i Estruch, el 196'1, i es titulava 'EI pr0-

blema de les exempcions d'educació fIsic.a 

com a assignatura escolar". Amb Federico 

Ba~ redaaà "l 'esport en l'edat puberal" 
(197'1); amb Estruch i Piñol, el 1966, "El 

step-test com a prCM1 no especifICa de COll

troI d'entrenament"; al costat d'Estruch, 

Castelló i Merino, .Projecte experimental 

d'adapfaci6 d'entrenament a l'altitud" 

(1966); amb Bestit "Interpretació filosòfica 

de la pausa en l'entrenament a intervals" 

(1967); el 1970. amb Roig, "Tests d'ap

titud, eficiència i rendiment"; el 1971. 

"Contn> """"" del jugodo< d'Hoqu<;" 
amb Estruch, Bestit, BaIius ¡ Casteló (fi

gura I). 

Els temes dels seus tr~balls en col'labora

ció. encara que sempre dins la medicina 

esportiva, no segueixen una línia homogè

nia; abasten aspectes molt variats, que in

ÓlUen la medicina preventiva. les anàlisis 
comparatives de la condició rlSÍCa i l'estat 

de les constants vitals entre individus se

dentaris i esportistes, la dona davant el fet 

esportiu, o la influència d'uns certs aspec
tes psicològics en les variables fISiològi
ques en l'esport, 

José Roig ~ el cinquè autor més rellevant 

d'Apunts, per la seva productivitat ¡ per

manència en el col'legi invisible, encara que 

el seu nivell de col·lab0raci6 no n'és la ca
racterfstica més destacable. Pertany al grup 

d'autors fundadors de la revista, i nucli inicial 

del mateix coHegi invisible. Durant els vint 

anys de permanència a la revista, entre els 

anys 196'1 i 197'1, va publicar un total de 21 

treballs, dels quals 19 van ser signats en soli

tari i únicament 2 en col·lab0raci6 (taula 4). 

Es pot assenyalar, com a fet destacabIe du

rant l'any 196'1 i següents, la presèoc:ia d\.n 

psicòleg a requip mèdic: ([1XIa instibJci6 pú
blica dedicada a la medicina esport;..a (Cen

tre Juvenil de Meckina Esportiva. després 

ClMDde la ~ Bh.rne de Barcelona, 

etc.). Allar¡ d'aquests pñTters anys de la re

vista, la dècada deis seixanta, a Espanya no 

er.¡ ~ que persones alienes a la medi

cina esportiva formessin part d'equips pr0-

fessionals multidisciplinaris, trits pel treball, 

l'estudi i la rr...estigaci6 de tots els aspectes 

que conformen el fet esportiu i que afecten 
directament els seus protagonistes. Podem 
considerar la seva presència en aquesta insti 
tuci6(Residencia Blume de Barcelona), com 

un avançament innovador i un precedent 
històric en aquesta etapa de l'evoIuó6 de 

l'activitat física i l'esport al nostre país. Tam

JXX. no er.¡ habitual que els mateixos tèvoics 

esportius i professors d'eru:aci6física, publi
quessin els seus treballs i ~ en re

lació directa amb la seva activitat pr0fessio

nal. Potser aIgul d'aquests arguments just)'i
ca la novetat i la ...;si6 de futur que va sup0sar

Ia ~ d\.n psicòleg dins ([aquest gnJP 

d'autors, aI'Iota que explica el baix índex de 

col-lalxlraò6 manifest1t pet" Roig. atès <pe 

tan sols dos arrides dels 21 publicats, els va 

realitzar en coI'\aboI'"aò6 (taUa 'I). 

apunts 1:1 



La temàtica dels articles publicats en solitari 

és diversa, però fOl'\amentalment va adre

çada a l'anàlisi de la coodlJCta grupal en els 

esp<lftS d'equIP. l'agressivitat. els nivells 

d'ansietat precompetitiva, i la preparació 

psicològica per a la competició. Heus ad al

guns dels seus treballs: ' La psicologia en ta 
medicina espottiva" (1964); -Estudi so

oomètric d'un grup de~" ( 1964); 

"Els mecanismes de defensa i les motiva

cions en el componament de l'atleta" 

(1965); 'Nivells d'expectació, aspiració i 

agressivitat" (1965); 'Anàlisi psicològica 

d'un equip de bàsquet'(1966): "Psicodlnà

mica de l'entrenament: motivacions" 

(1967): "Síntesis de planifICaCió del 5port. 

test-Lips·troining (1968)": -Estudis psico

pedagògics actuals sobre el fet de ser es" 

quenà"(1968): "Anàlisi sociològica del fet 

de ser esquerrà"( 1968); "AI voltant de la 

preparació psicològica de l'esportista en 

front del fet competitio..J"( 1969) i "Dete<ció i 

correIaci6 de la deslater*zaci6 audiofonè
tica"( 1969), entre altres. 

Els dos treballs de medidna esportiva realit

zats en coHaboració van ser publicats, l'un 

el 1968 ¡ l"aItre el 1970; el primer. amb Ga
~lea, Estruch, Castelló ¡ Bestit, es trtulava 

"Sistema d' exploració Olflica al nostre 

Centre - i tractava sobre les exploracions d í

niques realitzades al CIMO: el segon, amb 

el títol de "Tests d·a.ptirud. eficiència i rendi

ment" amb Jesús Galilea, tracta també $0-

bre tests d'aptitud. efICiència i rendiment, 

relacionats amb les expbracions realitzades 

al Centre a esportistes de diferents modali

tats (f¡gura I). 

José Ricardo Setra és el següent autor en 

ordre d'importància. pel nombre d'articles 

publicats a Apunts. Va participar en l'equip 

editorial com a membre del Comitè de Re
dacció des del 1973 fins al 1982. i va r0-

mandre al col·tegi rMsibIe entre els anys 
1971 i 1992. en aquest període va aportar 

17 treballs, 7 en solitari i 10 en coHaboració 

(taula 4). 

Natural de MOfa (Toledo), va realitzar els 

estudis de medicina a la Universitat Central 

de Barcelona (1967), dutat on posterior

memt desenvoluparia la seva activitat pro-

fessional i investigadora. La pràctica del 

bàsquet. i més tard com a corredor de ma

rath6, el van aproximar al món de l'esport. 

sobretOl quan va establir relació amb el 

Dr. Bestit, mitjançant el qual va ingressar en 

el ' Centre de Recerca Mèdico-esportiva de 

la Residència Blume de Barcelona-. 

Desenvolupa la seva tasca professional al 

CEARE. al ClMD de l'INEF de Barcelona i al 

Servei de Cardiologia de l'Hospital de la San

ta Creu i Sant Pau de Barcelona'. Va dirigir 

les seves investigacions cap a la medicina es

portNa. fonamentahlent. i atesa la seva espe
cialitat en cardiologia. i inIlu1t per la seva d0-

ble condició de cardiòleg ¡ corredor de fons, 

els temes dels seus treballs es troben direc

lament relacionats amb l'aparel cardiorespi

ratOlÍ ¡ la seva conducta i resposta davant 

I" exercici tisic. Dels seus trebals tot sol p0-

dem destacar: "Edat escolar, esport ¡ psico

paties" (1971): -Belgrad-73 o l'enigma de la 

RDA", (1 973): "Estudi comparat de la prcwa 

er esforç amb cicIioergòmetre en ~ i 

atletes de fons' (1975). "Coraz6n atlètic 

i tècniques d'exploració" (1978): "Tipos 

d'exercici rrsic i la seva valoració: aplicacions 

en la rehabili1aci6 de pacients amb infart de 

~i' (1978) i -Estudi de ractMtal 
elèctrica cardiaca pel mètode Ho!ter en si

tuacions especials" (1982). 

Està vinculat amb aftres membres del 

col'legi Invisible mitjançant els treballs publi

cats en co!·lab0raci6 amb els seus col'le

gues Ventura, OIer. Bestrt, TlI1toré. Don

xandabaral, N. Balaguer, Varas i Borr1s: la 

temàtica dels seus textos és la medicina es

portiva: hi exposen les seves experiències 
en el camp de la cardiologia aplicada a l'alt 

rendiment esportiu. L'any 1975 publica un 

treball de temàtica interdisciplinària en 

col·1aboraci6 amb els metges S. Tintoré. A 
Estr\lCh i la Glòria BaIagué, referit als regIS

tres electrocardiogràlCS com a suport de 
I"estudi psicològic dels paracaigudistes es
portius. El 1983 tam~ col·labora amb ML 

Palomero en la publicació d'un treball enca

minat a l'estudi soooIògic de les "girTV\aStra
des- (reunions bianuals on participen 

equips representatius de diverses institu

cions, pertanyents a països de l'abans ano-

menada "Europa occidental' ). on exposen 

les seves lín ies d'investigació en la matèria. 

a través de demostracions girTW"làstiques 

pràctiques originals. 1 el 1992 va publicar 

amb Segura ' Activitat física i cor' (figura I). 

Núria Puig s'incorpora a aquest col'iegi irr..-i
sible quan formava part del 'Comitè Cientí

fic" d'Apvnls durant els anys 1985. 1986 i 

1987. Va reaitzar els estudis d'Història Mo
dema a la Universitat Autònoma de Barcelo

na. es va doctoraren sociologia a la Universi

tat de París. i és profes.sora de sociologia a 

rtNEF de Barcelona. Entre els anys 1976 i 

1989 aporta lII""I total de 10 treballs. 2 dels 

quals els realitza en col·1aboraci6 (taula 4). 

Durant la seva etapa universitària va formar 

part de l'equipd'esquí alp! queva represen

tar Espanya a les Universíades celebfades 

els anys 1971 i 1974. Precisament aquesta. 

vinculació amb el món de l'esport tindria 

força incidència en la seva posterior evolu

ció professional, ja que va orientar les seves 

IRes d'investigació i les seves publicacions 

cap a la sociologia. de l'esport. 

Els 8 articles publicats en solitari durant 

aquest periode versen sobre els següents 

temes: "L'equipament esportiu a la pr~

cia de Barcelona" (1 976): ".AJgvnes refle

xions sobre I"espai esportiu- (1977); 

"L'esport des d'una perspectiva sociològi

ca" (1979): "Sociologia de l'esqui (1980); 

' Una relació conftictiva, els joves i l'esport" 

(1986), en relació amb l'abandonar"nentde 

la pràctica espottiva. El 1986 "La definició 

d'un marc sociològic d'anàHsi"; ".Aprendre 

tot vivint l'Olimpisme" (1986): "Esport i ter

ritori o la paradoxa de la salut mitjançant 

l'esport" (19B9). 

El 1980 va realitzar un treball en col'labora

ú6 amb la professora de psicologia de 

I1NEF de Barcelona, Glòria Balagué, i els 

estudiants d'educació rrsica T. Claverol. 

E. CampaM, M. Carranza, P. Garcia i P. Pa

!OU, titulat "Propostes per a una altra meto

doIogiaen l'estudi de la dona ¡ l'esport-, i el 

1982, amb A Bourdin i L. Mijlet, sobre "Els 

equipaments, el muOOpi i l'esport en la vida 
qvoticIiana", on analitzava els graus de satis

facció i participació en les classes d'educació 

física (figura I). 



Glòria Balagué va estudiar psicologia a la 

·UniversitatAut6noma de Barcelona" i s'hi 

va graduar el 1973, Va ampliar estudis a 

Bèlgica amb el doctor Van Fraechen i el 

1976 es va doctorar en psicologia per la 

Universitat de Chicago, IIlinois, El 1974 

s'incorpora a aquest col'legi invisible (pu

blica amb Serra un article sobre la incidèn

cia de la sOOrepro(ecció familiar en el ren· 
diment esportiu), on romandn\ fins al 

198 l, La seva incorporaci6 va ser moIIen

riquidora per al coHectiu, ja que hi aportà 

un enfocament de la competició des de la 

psicologia, Va pertànyer al CIMD i al De

partament de Ciències Socials de l'INEF 

de Barcelona, Com a professora de psico

logia va tenir una participació activa en la 

nostra revista d'estudi,on desenvolupà ac

tivitats al Comitè de Redacció des del 

1975 fins al 198 l, i al Comitè Cient/fic en

tre 1985 i 1993, 

Des de l'any 1979 està vinculada a l'equip 

Olímpic d'EEUU d'Nnèrica com a acom

p.YIyant dels esportistes en els seus despIa
saments, i impartint conferències a diverws 

pa'isos, Actualment és professora de la Uni

versitat de Chicago, 

Durant els seus anys de pe~ en 
aquest col 'legi invisible, apcxu 9 articles, 
6 dels quals publicats en roHab0raci6 (tau

la 4), La temàtica de ~ tres investigacions 

realitzades en solitari versa sobre la psi<oIo

gia de l'esport, i tracta aspectes com ara 

l'agressivitat, oies diferències entre l'home i 
ta dona davant l'esport i, el 1977, "Examen 
psicològic de muntanyencs que han assolit 

cotes de set mil metres", 

El 1974 publica un treball en coHaboraci6 

amb J,R. Serra titulat "Sobreproteccionisme 

familiar i rendiment esportiu"; el 1975 pu

blica amb Tintoré, Serra i Estruch, "Registre 

ECG continu i estudi psi<oIògic en paracai

gudisme esportiu, Les seves modificacions 

mitjançant el bloqueig dels beta-receptors", 

Els a/tres !rebals en col'laboraci6 amb 

N, Puig, Serra i d'altres autors del grup, ja 
han estat esmentats anteriorment, 

Joan Antoni Prat destaca entre els autors 
rellevantsd'Apvnts, per la seva productivi, 

tat i aportació a aquest col'legi invisible, 

Com a llicenciat en Edl..lCaci6 Física, exerd 

la seva tasca professional de professor en 

Teoria i Pràctica de l'Entrenament, a 

l'INEFC de Barcelona, il.1 Departament 

d'Educació Frsica, i a la F~ració Espanyo

la d'Hoquei com a preparador físic de la 

selecció espanyola, També va 5ef director 

de l'INEFC de Barcelona. i més tard direc· 

tor del Centre d'Alt Rendiment de Sant 

Cugat. Forma part del grup d'autors 

d'aquest roHegi invisible entre els anys 

1976 i 1992, i mostra. una productivitat to

tal de 8 il.rticles, 5 realitzats en solitari i 3 en 

coHaboració (figura 4). 

Els diferents àmbits on desenvolupa la seva 

activitat professional (profl!SSOr de l'INEFC 

de Barcelona, director del CAR de Sant 

Cugat i de preparador físic de la Selecció 

Espanyola d'Hoquei), orienten la majoria 

dels articles que publica, tant en solitari 

com en col'laboració, vef'S la sistemàtica 

de l'entrenament esportiu adreçada a l'alt 

rendiment en hoquei herbil. (1986), Altres 

temes als quals dirigeix la seva atenció són: 

la pedagogia aplicada a l'educació rlSica 
(1986): els centres d'alt rendiment( 1989); 

l'evolució de la condició física en la puber, 

tat (1984) i les tècniques de visualitza

ci6 biomecànica. en col-laboraci6 amb 

J, Escoda j R Angulo(1992), Amb Mont~

cincs publica uns estudis comparatius rea· 

litzats ~ntre jugadors dl'lOquei e5panyols i 
joves esportiste5 nord,americans en gene

ral, aixl com sobre la resposta de l'orga

nisme davant l'entrenament intens en ju

gadors d'hoquei herba, realitzat en col 'la

boraci6 amb Cedrún i Montednos (1982) 

(figura I). 

Carles Besti! és un autor destacat dins 

Apunts; ha desenvolupalla seva tasca pr0-

fessional en el camp de la l'I"oe<JiOOa en dife

rents institucions catalanes, com ara el Cen

tre J\Nenil de Medicina, i posteriorment el 

CIMO de la Residencia Blume de Barcelo, 

na, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona i el Servei Mèdic del FC Barcelo
na. També va formar part del Comitè de 

Redacció d'Apunts des del 1970 fins al 

1974, i pertany a aquest col'legi irwisib~ 

entre els anys 1967 i 1975; durant aquest 

periode va publicar 2 articles en solitari i 5 
en col 'laborad6 (taula I). 

Els temes dels seus treballs publicats en 

col'laboració amb altres autors es troben 

sempre dins l'entorn temàtic de la medici

na esportiva, i tracten fonamentalment de 

les proves d'esforç d~ can\cter 

cMdio-respiratori, atesa la regulació de la 

freqGència cardíaca durant l'ex~rcki. Els 

dos treballs publicats en solitari són 'Con

trol periòdic de l'entrenament amb el ci

cloe~tre" (1968) i "Estudi estadFstic 

de la freqUència cardíaca en tests dlnics 

d'ergometria' (1972). La seva vinculació 

amb altres il.utors del col'legi invisible s'ini

cia amb la col 'laboració amb Galilea l'any 

1967, amb un article titulat 'Int~rpretació 

filosòfICa de la pausa en l'entrenament 

d'intervals", AmbA Gonúlez i M . .AJbaoell 

(tots dos m~mbres dels serveis mèdics del 

FC Barcelona.) publica el 'L'ús de 
l'alfa-amilasa en traumatologia de l'esport" 

(1975). Amb Galilea, EstnKh i Castel16, 

publica dos treballs titulats "El control dí

nic d'atletes en el seu aspecte mèdi

co-preventiu i social" (1967) i "Control 

biològic del jugador d'hoquei" (1968); i 

amb Galilea, Estruch, Castelló i Roig, "El 

sistema d'exploració dínica del nostre 

Centre" (1968) (figura I), 

José luls Ventura, doctor en Medicina 

per la "Universitat Central d~ Barcelona', 

amb un treball titulat -Valoració del meta, 

boIisme a~ròbic en proves d'esforç" 

(1982), Mant! la seva pr~sència en 

aquest col'legi invisible des del 1968 fins 

al 1982, Va formar part del Comitè Cien

tific d'Apunts, Entre els anys 1968 i 1982 

va publicar 3 treballs individualment i 5 en 

col-lil.boraci6 il.mb altres m~mbres del 

grup. Va estar vinculat a l'esport de com

petició des de la infància, participà en pro

ves d'atletisme i judo, esport en què va 

il.ssoIir un t~rcer lloc europeu ~n la cate

goria Junior el 1969. ,A,questa participaci6 

esportiva fou el germen de la seva poste

rior aproKimació al món de la medicina 

esportiva, quan anys més tard s'especialit

zà en cardiologia. 

Reflex d'aquesta vinculaci6 esportiva i 

professional s6n els articles publicats en 

solitari "El Judo, el Jujitsu, ~J Karate i 
d'altres ans marcials·, i "El Judo en el de

senvolupament de la personalitat i en el 

tractament dels complexos d'inferioritat i 

agressivitat del nen ¡ de l'adult" tots dos el 

""un" ',i 



fi; 

1968, i "Adaptació cardiovascular a l'e

xercici flsic" (1978). 

De la. seva coHaboraci6 amb altres autors 

del grup trobem: "ECG evolutiu" amb 

Serra. Rodríguez, Bayés i Tintoré (1975): 

"Registre electrocardiogrMlc continu en 

esportistes de fons amb alt nivell d'en

trenament" (1976), amb Serra i Bayés: 

"Regu1aci6 de la freqUència cardíaca pel 

sistema nerviós autònom en esportistes de 

competició" (1976), amb Oter, Serra, 

Sestit i Bayés: "Treball dinàmic versus tre

ball mvscular" (1981), en coHaboraóó 

amb Serra i Doxanbarat i, el 1982, "EsuJdi 

dels resultats obtinguts en el test de Coc

per per una mostra de la població escolar i 

la seva correlació amb el test simple d'au

toavaluaóó", amb N. Balagué, Estruch, 

Galilea ¡ Serra. 
Els temes de tots els seus treballs giren en

tom de la medicina esportiva. sobre fisiolo

gia de l'exercici i relacionats amb aspectes 

wd"""'""" (figu<a I). 

Ram6n Monteónos va començar a formar 

part d'aquest col'legi invisible des del "la

boratori de Fisiologia de la Universitat 

PontifKia de Talca, Xile"; la seva posterior 

integració, el 1982, com a metge al CIMO 

de l'INEF de Barcelona tindria com conse

qüència que col'laborés en la publicació de 

diversos articles amb altres membres de 

l'esmentat co!·l(!(tiu, Es pot destacar que 

durant el periode de permanència en el 

grup, entre els anys 1980 i 1983, va publi

car 7 treballs, tots ells en col-laboraci6amb 

altres membres del col'legi invisible, la 

seva inclusió en aquest grup d'autors, es 

realitza ~t dos treballs publicats el 

1981 amb Valdès i Guajarro. "Somato!i

pus d'escolars de 9 a 12 anys d'edat" i 

"Resposta cardiorespiratòria a l'exercici en 

nens xilens". Més tard. el 1982, va coi-la

borar en la realització de quatre articles: 

amb Castell6. "Alteració en la composició 

corporal en resposta a l'entrenament flsic 

en homes": al costat de Prat i Cedrun el ja 

comentat "Funció cardio-respiratòria sub

màxima": tam~ amb Prat, "Increment de 

l'activitat física en nens i el seu efecte en la 

composició corporal i en la condició f1sica" 

i. amb Estf\Jch, "Requeriments energètics 

en les carreres atlètiques". L'any següent 

(1983) firma al costat de Guajardo, J. Va

lenzuela, Hernàndez ¡ Z. Valenzuela, un 

article titulat "Alteracions fisiològiques en 

l'entrenament de curta durada en homes 

sedentaris" (figura I). 

Federico Balagué destaca en aquest 

col·legi Invisible ¡ pertany al grup d'autors 

presents a Apunts des dels primers anys 

de la revista: hi va participar com a mem

bre del Consell de Redacció des del 1965 

fins al 1969. i a la Secretaria de Redacció 

entre 1969 i 1981. És metge i membre 

del Centre Mèdic Juvenil de Barcelona i 

més tard del CIM de l'iNEFC a Barcelona. 

Durant el seu temps de permanència en 

aquest col'legi invisible, entre els anys 

1964 i 1973, va publicar 6 treballs, 'I en 

col-Iaboraci6 i 2 en solitari. 

Els 2 treballs publicats en solitari aborden el 

tema de la pràctica esçK>rtiva de les rleneS 

en edats escolars: • Aspectes psicològics de 

l'esport femenr (1965) i "Esport escolar fe

menr (1967). 

El 1964 col-labora amb Estruch i Galilea 

en l'"Estudi de la valoració funcional car

dlOfespiratòria en l'esportista femenf", i el 

1971, amb Galilea, Mercad6, Coromi" 

nas, Pascual. Masdeu, Suchianu, Bedós, 

De Castro, Caballería i Palo més, en un 

treball sobre el control del dopatge amb 

amfetamines. Finalitza la seva presència 

publicant. el 1973. amb C. Casadevall. 

article sobre història de la medicina (fi

gura ¡). 

J. A. Merino també va formar part del 

Consell Editorial d'Apunts, entre els anys 

1965 i 1981: fou metge de la Federació 

Catalana de Nataci6 i del Servei de Cirur· 

gia i Ortopèdia de l'Hospital de la S. Creu 

i Sant Pau de Barcelona. Està molt vinculat 

amb el grup d'autors mèdics fundadors 

de la revista amb els quals col'labora en 

r exercici de les seves tasques professio" 

nais als centres de Barcelona esmentats i 

en la realització de diversos treballs 

d'investigació. Romangué en aquest 

col'legi invisible entre 1966 i 197'1. i du

rant aquest període va publicar 3 articles 

en solitari i 3 en coHaboració. Els temes 

dels seus treballs estan directament rela

cionats amb la seva activitat mèdica i, més 

CQflCJ'etament, amb les seV6 tres activi

tats professionals. 

Els articles publicats en solitari entorn de la 

medicina de l'esport van adreçats a l'estudi 

de les tendinitis (1966). el peu d'atleta 

(1967), i l'evolució biomoriològ1ca dels at

letes en la seva vida esportiva (1970), Els 

realitzats en coHaboració amb Figueras, 

Treserra, Piqué, A1garra, Castelló, Galilea, 

Estruch. Beltrin, Ugarte i Franquesa, trac

ten sobre la fisdogia de l'exercici (1965), 

l'adaptació a l'altura dels muntanyencs 

( 1966), i el tractament de l'escohosi mitjan

çant la natació (I 97'1) (figura I), 

J. Miranda va set' professor de l'Escola de 

Formació del Professorat d'EGB de Barce

lona entre els anys 1976 i 1990. Durant 

aquest perlode va pubHcar 5 treballs en soli

tari i un en coHaboraci6, Elsartides que pu

blica tot sol tracten sobre l'handbol com a 

catarsi de l'agressivitat (1976), l'acceptació 

social dels remers amb millors resultats 

(1977), l'educació fisica i el joc (1989), el 

màrqueting aplicat a l'activitat flsica com a 

oferta social ( I 990) i l'educació flSica i la sa
lut (1991), I de la seva coHaboració, el 

1988, amb P. Gualp, ps~eg i ballari, tro

bem una. publicació relaciorlada amb l'emo

ció, en relació amb la paraula, el so, i el m0-

viment (fT.n I). 

S. Tintaré va coI·laborar amb diversos 

membres d'aquest coHegi invisible, També 

va participar en el Consell de Redacció 

d'Apunts des del I 970finsal 1982. Pertany 

a l'equip mèdic del5etvei de Cardiologia de 

l'Hospital de la Santa Cret.! i Sant Pau de 

Barcelona, i al CIMO de la Residència Blu

me de Barcelona. Va romandre en aquest 

co1'legi invisible entre els anys 1969 ¡ 1985. 

temps durant el qual va publicar 2 treballs 

en solitari i 'I en coI'laboració. 

Entre els trebaI~ que signa tot sol trobem "El 
cor del SlJ:marDsta" ( 1966) i 'Valor de l'ECG 

d'esforç" (197'1). JIq.JesIs articles recullen les 

seves experiències professic:InM en les pre

ves de vaIoraci6 cardíaques realitzades a sub

marristes i esportistes en general. 



La seva inclusió en el col'legi ~ es 

produeix mitjançant una publicació realitza

da el 1969: "Valoració medicoesportiva de 
participants en una marxa de regularitat", 

amb Castelló, Estruch i Galilea. L'any 1975 

participa amb dos articles, un sobre l'"ECG 

evolutiu en esportistes", ja esmentat ante

riorrnI!nt, portat a terme al CIMO de Bar

celona, i un altre amb Serra, G. BaIagué i 
EstnJch basat en l'estudi psicobiològic de la 

resposta de paracaigudistes esportius trac

tats amb betabIoquejants. I el 1984, amb 

Gutiérrez i Comaposada, sobre la "Corre
lació entr@ la síndrome de Wo/f-Par1On

son-Whitl! ¡ els diferents tipus d'esforç rea

litzat" (figura I), 

Eusebio Esparza és professor de Bio

mecànica a l'INEFC de Barcelona des de 

la seva creació, i membre del col'legi invi

sible entre els anys 1981 i 1987; hi aporta 

6 treballs. C>\Jrant aquest període publica 

5 treballs en solitari sobre l'entrenament 

esportiu i l'educació lisica, i un en col 'la

boració que el viru:ula al col 'legi invisible 

amb Estruch i Castelló (1981), titulat "Va

loració funcional de joves atletes: estudi 

de la capacitat aeròbica, circulatòria, 

energètica ¡ física d'un grup qualificat en 

relació amb la seva especialitat atlètica" 

(figura I). 

Maria Carmen Men:ado. metge del CIMO 

de l'INEFC de Barcelona. que va IOrmar 

part del Comitè de Redacció d'.Apunts, en

tre els anys 1973 i 1982, hi aporta un total 

de 5 treballs; en publica 4 en solitari i I en 

coI·lab0raci6. 

Dels quatrl! treballs publicats en solitari, 

dos tracten sobre temes psicològics: 

"Efectes de l'agressivitat esportiva sobre 

l'organisme infantil' el 1983, ¡ "PreparaCIÓ 

psicofísica en esportistes. Tècniques de 
relaxació". el 1984. I altres dos versen so

bre temes mèdics: "El voleibol. aspectes 

medicoesportius' (1971 ). i "Estudi medi

coesportiu en dos equips femenins de vo

leibol' ( 1974), El seu cinquè article el pu

blica en col 'laboració amb la Glòria Bala

~ (1977), i es titula "Aplicacions de les 

tècniques solrològiques en esportistes" 

Natàlia BaIagué es va llicenciar en Educació 

Física a l'INEFC de Barcelona: va aportar 3 
treballs en coI'labofaà6 ¡ un en solitari a 

aquest col' legi invisible. Encapçala un petit 

grup d'autors, dins aquest gran col·lectiu 

d'.Apunrs, entre 1980 i 1986. El 1981, en fi , 

nalitzar els seus estudis d'Educació Frsica (la 

tesina), va publicar el seu primer treball 

d'investigació, realitzat al CIMO de l'INEF 

de Barcelona sobre ~ d'esforç aplica

des a nens. El mateix any coI·1abora amb 

Estruch, Galilea, Serra i Ventura en la publi

cació d'una investigació sobre el Test de 

(ooper aplicat a la Valoració de la ConcflCi6 

Biològica. 

El 1982 col, labora amb p, Vogelaere, 

membre del Departament dI! Fisiologia de 

la Universitat de BrusseHes, en la publica

ció d'un treball de medicina esportiva, 

també entorn de la valoració de l'aptitud fi

sica_ El 1986, com a professora de l'as

signatUf'a de FrsioIogia a l'INEF de Ueida. 

dirigeix un programa d'exercicis per al 

tractament de la hipertensió, publicat en 

col-laboració amb els estudiants Reig, SAn

chl!z i I. Cases (figura I). 

El ",0" w/.Iqf ¡"r:lsltk 

ntU/lf4ÜI1 p" JOYp Rou (fI,l4rtl 2) 

El segon col'legi invisible més nombrós 

d'.Apunts, durant el perfode estudiat, el 

constitueixen 16 autors i està presidit per 

Josep Roca, clarament l'autor més impor-

tant d'aquest col·legi invisible, d'acOl'"d amb 

la seva productivitat i la rellevància en el 

grup. Els seus autors aporten 35 treballs, 

10 d'ells realitzats en solitari, en els 18 arti

cles publicats entre els anys 1982 i 1988 

(taula I). 

El centre geogràfic del col'legi invisible es 

troba situat a Barceio!'la, encara que s'ob

serva la presència de dos grups d'autors 

viru:ulats entre si per F.D, GoUnick. El pri

mer grup està encapçaJat per Josep Roca, a 

qui acompanyen, ~ les seves coI'labora

cions, Beatriz Galilea (1983) i un grup 

d'estudiants de l'INEFC de 6arceio!'la (De 

Gracia, Martínez. Lizandra, FAbregas, Co

doñer ¡ Cid). El segon grup, sempre dins el 

mateix col'legi invisible, està format, a més 

a més de per l'esmentat Gollnick, per Sal

tin, Nazar, Costil!. Stein. Jansson i Essen, 

que pertanyen al Departament d'Educació 

Física de la Universitat de Washington (fi

gura I), 

Josep Roca 6 el cap visible d'aquest 

col'legi i va publicar I I treballs a la revista 

durant el nostre perfode d'estudi: va rea

litzar-ne 7 tot sol i 4 en col·laboraci6. La 
resta d'autors aporten un sol treball, a ex

cepció de Martinez. De Gracia, GoUnkk, 

lriarte i Cid. amb dos trl!baIls cadascun. 

Psícòleg per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el 1977 s'incorpora al quadre 

de professors de l'INEFC de la mateixa 

ciutat, on imparteix l'assignatura de psico

logia. Va realitzar la seva tesi doctoral so

bre ·Velocitat de reacció i resposta antici-
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pada". i ha orientat els seus treballs cap a la 

psicologia de l'esport. en temes relacio

nats amb el temps de reaccIÓ. la percepció 

i l'educació psicofisica. 

la temàtica dels articles que Josep Roca pu
blica tot sol. ve~ sobre els segGents te

mes: informació sobre el temps de respos

ta en la pràctica esportiva i anticipació coin

cident (1980): l'anticipació coincident 

(1984): perspectiva teòrica de la psicologia 

(1986): una aportació de la psicologia a la 

ciència del l'TlOYirnent (1987): el Jel.log i 

l'esport (1 990); l'activitat física i l'educació 

psicofisic:a (1990) i percepció. usos i teories 

( 1991). Pel que fa als treballs realitzats en 

col-1ab0raci6, trobem els publicats amb 

Beatriz Galilea. el 198] , "Temps de reacció 

i esport. una aproximació emp/rica"; amb 

Martínez. lizandra. Ff¡bregas i Codoñer, el 
1986. "Registres e~utius motors" i amb 

Cid i lriarte, el 1982, "Registres d'evolució 

motora". D'altra banda, M. De Gracia. 

també psicòleg i sociòleg, publica tot sol Ull 

treball de psicologia en relacIÓ amb el com

portament sensorial i perceptiva ( 1991 ) (fi

gura 2). 
P.D. GoIlnickva publicar un article en solita

ri i un altre amb Cid i lriarte, el 1982. tots 

dos de medicina esportiva, entom de 

I·adaptació a I·exercici de diferents fibres 

muscula~. I amb els estadounldencs de la 

Universitat de Washington, Saltin, Nazar, 
Costi., Estein, Essen i Jansson (1982), sa
bre la resposta cerebral perifèrica a 

l'exercici amb una cama (FtgUra 2). 

lllercer col·kgf ~$ I '".ct'Pf,,14t 

l'ff X"III~,. A&lUUIo (flglm' 3) 

El següent coI·1egi invisible el formen 9 au

tors i està presidit per Xavier Aguada. que 

és professor de biomecànica a l'INEF de 

Castella-Lleó. Durant el temps de per

manència en aquest col·1egi invisi~e, entre 

1987 i 1991, els auto~ d'aquest grup van 

publicar 18 articles i 31 trebal ls, tot mos

trant un alt grau de col·laboraci6 ¡ dinamis

me intem (rtgUra 3). 

Xavier Aguada és rautor més destacat i cap 
visible del col·1egI per la seva col·1aboraà6 i 

pel seu punt de relació entre els membres. 

Va començar a participar en la publicació 

d'articles a Apunts des de la seva etapa 

d'estudiant, el 1987, a l'INEF de Catalunya. 

Ha p.;blicat un article en solitari. "Quantifi 

cació dels desplaçaments del jugador 

d'hoquei sobre patins en competició", el 

1991, i 6 en col·labotaci6 (taula I). 

La seva vincu1aó6 amb els altres membres 
del col·1egi invisible la trobem en les coI·la

boracions segíIents: amb P. lIoveras, el 

1987, "Les escoles d·escaIada" i "Estudi es

pacial del futbol sala per a ce<s": amb F. Fu

nollet i C. Giralt. el 1989, "Orientar-se. 

Dels sentits als instruments d'orientació". El 

1991 va pu~icar, amb M. Martínez, 

"L'ergometria com a camp d'aplicaò6 a la 

biomecànica·. Amb J. Riera inicia la seva 

col-lab0raci6 en la revista i el 1989 publICa 

dos articles relacionats amb la precisió ges-

tual en 1'esÇK>f1. titulats "Mesura del treball 

del waterpolista durant la competició· i "Sis

tema Informàtic per mesurar els desplaça

ments en competició". A més a més, amb 

M. Martínez, el 1990 pubHca"Ritme respi

ratori i cardrac en situacions de lIa~ament", 

i amb Riera i J. GordiHo, "Relació entre la 

freqüència cardíaca i l"inici del moviment en 

la iniciació". 

)oan Palmí va publicar tres articles tot sol ti

tulats "Pr.ktic.a imaginativa. l'entrenament 

ideomotor"(1987): "La psicologia davant 

¡"atleta lesionat" (1988). i "Aspectes psi

cològics de l'hoquei sobre patins"( 1991). 

A. Gordillo dóna entrada al col·\egi a Palm!, 

el 1986, amb la publicació de l'article titulat 

"Les tècniques de 8iofeedbock aplicades a 

l'activitat física". 

C. Giralt ¡ D. Macià p.;bliquen, el 1989. uo 

treball sobre educació flSlCa sota el titol "La 

marxa a quatre grapes. la grimpada ¡ 

l'escalada com a activitats que cal ~upe

rar". Feliu Funollet, professor d'Activitats a 

la I1<Itura de I"INEFC de Barcelona, va publi

car el 1989 tres artides tot sol re laciol1<lts 

amb les activitats en la natura en l'àmbit es

colar: origens i perspectives de futur i 

"L'esqui nòrdic com a motor d'un treball in

terdisciplinari. 

Joan Riera és professor a l'INEFC de Barce

lona, i ha publicat individualment un article. 

el 1986, titulat "Saber més a favor de la re

cerca", i en col·laboració, quatre artldes: els 

dos ja esmentats amb Aguada i altres dos 

amb Gordillo. l'un el 1982 . "Relació entre 

la freqüència cardiaca i lïnici del moviment 

durant I"aprenentatge i davant restrès", i 
l"altre, el 1983. "Relacions observades en 

l'aprenentatge d'un llançament cie preci

SIÓ". També col·labora. el 1990. amb Mar

tInez en la publicació d·uo treball titulat "Rit

me respiratori i cardíac de l'arquer en situa
ció de tir". 

AquestcoHegi invisible es caracteritza per la 

temàtica muttidisciplinària que contemplen 

els seus treballs, la gran activitat i col·labora

ci6 clel reduít nombre deis seus membres. i 

la unió de dos centres geogràfics, els INEF 

de Barcelona i de Castella-Lleó. en la per
sona de Xavier Aguado (f¡gura 3). 



El qlUlrt col'k,1 r6til r "CIIPf/JÜlt 

~r 6u Qrd I.IIslr"" (fl, ,,r,, 4) 

El següent coUegi wMsible es compon de 8 

membres. i està encapçalat per Gerard u 

sierra. com a element de nexe entre tots els 

seus membres i figura més destacada del 

grup. Aquest coHegi inv~ible , va publicar 

21 artides i 36 treballs entre 1987 i 1993 

(figura 4). 

Gerard lasierra. a causa de la seva tasca d0-
cent com a professor d'handbol i de fona

ments tàctics dels esports a l'INEFC de lIei-
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de l'estratègia als esports d'equip. Va publi-

car tot sol clos articles titulats "Aprenentatge 

d'elements tàctics individuals als esports 

d'equip- (1991) i -Màlisi de la interacció 

motriu als esports d'equip aplicats a 

l'handbol· ( 1993). En col'lab0rad6 amb P. 

Escudero. (1993). continua el seu interes 

pel tema esportiu i tracta de l'"Ava1uaci6 als 
esports de cooperació-oposició". J. Castar-
lenas, (1 993), en col 'laboraci6 amb Duran. 
ugardera. Lavega. Mateu i Ruiz, publica 
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clos treballs titulats "Construcció d'una dis- f~ura 5. r"",: -A/llmls- ( 196'¡'¡99J). 

ciplina praxiològica que estudiï i aplegui la 

diversitat de pràctiques corporals i esporti 

ves existents" i "Estudi praxioIògic de les 
pràctiq~ esportives. expressives, lúdico

recreatives i aprehensrves". (figura 4). 

Alguns membres d'aquest col'legi invl!.ÍbIe. 

autoanornenats "Grup de praxiòIegs", 
aporten també diversos articles en solitari. 
com veurem a continuació. 

Francisco ugardera. professor de peda

gogia i història a l'INEFC de Lleida. va pu

blicar 6 articles en solitari, relacionats amb 

la temàtica de l'ensenyament i la motivació 

en l'educació lisica: "les activitats fisicoes

portives amb suport musical" ( 1988): 

"Introduc06 a La legislatura esportiva" 

(1989): "l 'educació lisica sistemàtica. capa 

un ensenyament contextualitzat" (1989): 

"la motIVació en les classes d'educació físi· 

ca- (1989); -Conclusions i perspectives 

sobre l'educació lisica" (1989): "Contribu

ció dels estudis praxiol6gics a una teoria 

general de les activitats fisico-esporuvo-re

creatives" (1993). 

Pedro uvega és professor de jocs aplicats 

a l'educació fislCa a l'INEFC de lleida; 

aporta dos articles tot sol, la temàtica dels 

quals es troba relacionada amb els jocs i les 

activitats per a la tercera edat: "l 'esport i la 

tercera edat" ( 1990). i "AIlàlisi praxIOlògica 

dels jocs tradicionals de competició I parti
cipació simultània" (199]), A més a més de 

Quatre articles que signa en col 'labotació 

amb el grup de companys d'aquest col 'legi 

invisible: amb P. Ruiz, · u intel 'ligència i les 

qualitats psicomotrius" (1987), i amb tot el 

grup d'autors del col·legi. el 1993. dos arti

cles: ·Cap a la construcció d'una praxiolo

gia que recull i estudia la diversitat de 

pràctiques corporals i esportives" i "Estudi 

praxiològic de les pràctiques esportives" 

(figura 4). 

Merc@Mateu.apartdelsclosarticIesSignats 

amb el grup, aporta, el 1988 i el 1989. dos 
articles relacionats amb l'Expresi6, el Ritme 

i l'Educació Física. titulats ".A.ctivitats gim

nàstiques amb suport musical". i -Activitats 

fi!.iques d'expressió", Un altre membre del 

grup, Pedro Ruiz. aporta Individualment. el 

1993. un article relacionat amb la tetT'làtlca 

praxioIògica en el carTIj:I de les didàctiques 
especials. titulal .joc motor i integració so-

cia! d'alumnes amb defICiències". I amb u

vega, el 1987. col 'labora en la realització 

d'un treball titulat "u intel'ligènoa i les qua

litats motrius" (fig\Ka 4). 

Aquest col'legi If1Visible té com a centre 

geogràfIC I"INEFC de lleida. i malgrat el 

nombre redurt de membres i el poc temps 

de permanència a Apunts, en el període 

estudiat. mostra un gran fndex de col'labo

ració. El denominador comú d'aquest 

col'legi invisible és la inquietud dels seus 

membres pels temes d'fndoIe praxioIògica. 
en relació amb les orientacions didàctiques 

de l'educació F1Sica i l'esport, 

El d"qNè col-leKI r stA r 1lc"Pf" liIl 

/H".4.. 6NI~:: (flKNro SJ 

El següent col'~i inVÍ'Sible. al capdavant del 

qual es troba A Gutiérrez. està compost 

per 7 autors, que durant l'any 1990 van pu

blicar 3 articles ¡ 9 treballs (figura S). 
A Gutierrez era membre del servei mèdic 

de la Facultat de Ciènoes de l'Activitat FÍSICa 

i l'Esport de la Unive~t de Granada. on 
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se situa el centre geogràfic del grup. M. ji

ménez, JA Pérez i M.J. Pedrosa publiquen, 

amb Gutiérrez, sobre psicomotricitat: 

"Avaluació propioceptiva com a mitjà de la 

millora de la CDG avaluada a través de tests 

d'equilibri", i C. Melero, j.M. 5anchez i C. 
De Teresa es van unir amb Gutiérrez en la 

publicació sobre medicina esportiva, en re

lació amb les alteracions neurofisiològiques 

derivades de l'estrès hipòxico a causa de 

l'altitud. El 1984 va publicar, tot sol, un arti
cle de medicina esportiva, sobre traumato

logia: "Reducció propioceptiva precoç de 

I"articulació tibiotar>iana en esportistes". 

El sisè coMegl eslà enCllPfaulI 

per M. T. Cfr"'ng (ftg"ra 6) 

Aquest col'legi invisible, format també per 

6 membres, va romandre aApunts des del 

1991 finsal1993,tempsdurantelquaJvan 

publicar 2 articles i 7 treballs (figura 6). 

M.T , Chiang és el nexe d'unió entre els dos 

grups del col' legi invisible i cap visible 

d'aquest coHegi: és membre del Departa

ment de Fisiologia de la Universitat de la 
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Concepción, Xile. El primer, sobre medici

na esportiva, i més cor.cretament sobre fi

siologia de I"exercici, titulat "Predicció de la 

potència anaeròbica màxima en escolars 

mitjançant la cursa de 30 metres", és realit

zat per Chiang en col, laboració amb P. La

torre, E, Zapata i A. Olmos, i es publica el 

1991, El segon artide. el va signar Chiang. 

amb M, Gutiérrez i E, Apud. el 1993. conti

nua dins la medicina esportiva. i es relaciona 

amb l'antropometria: "Importància de 

l'edat en la relació entre composició corpo

ral i somatotipus" (figura 6). 

Una de les notes més destacables d'aquest 

col'legi invisible és la pertinença de tots els 

seus membres a l'esmentada Univer>itat xi

lena, centre geogràfic i punt central de con

tacte del grup: treballen en diversos depar

taments i no estan directament relacionats 

amb autor> espanyols. 

El !le~ ro/.Iegt esJiJ ~ 

pn' JI4lInJosi6o~'¡"m1 QlglU"tJ 7) 

El col'legi invisible següent, format per 6 au

tOf'S, està presidit per Juan José Gonza-

Eck.0c.006 fk.rc.o, E'I'<"t> (61 ) (6-ll) 

lez-Iturri, amb una producció de 3 articles i 

9 treballs, realitzats entre els anys 1978 i 

1982. 

Juan José GonzàJez-lturri és l'autor central 

d'aquest col'legi invisible i n'aglutina tots els 

components. Participa en la realització dels 

tres treballs publicats en col·laboració. tots 

ells de medicina esportiva. El 1978 publica 

el primer treball a Apunts, en col'laboració 

amb L. Befuristain. i J. Imicoz, relacionat 

amb la traumatologia esportiva: -El metge 

esportiu i l'escoliosi", i amb e Sañudo, el 

1982. 'Contraindicacions a la pràctica de 

l'educació fisica i l'esport". 

El 1981 Gonzalez-Iturri i C. Gurpide, van 

publicar. amb e Sañudo i E. Alegria, un 

tema de fisiologia de l'exercici: "Estudi de la 

capacitat de resistència a l'esforç en espor

tistes d'alta competició", 

El centre geogràfic d'aquest col'legi invisible 

es troba situat a la Univer>itat de Navarra. i 

els seus membres SÓn metges pertanyents 

a la Facultat de Medicina i al Centre de Re

cerques Mèdicoesportives de Pamplona. 

CoNegl In vWbJe encaMalat 

per Jl4Iln Ram6n Barbany (ftg",.a 8) 

Aquest Col'legi invisible, compost per 6 au

tOf'S. 6 presidit per Juan Ramón Barbany, 

que és l'autor més rellevant per la seva 

coHaboració en el grup. La permanència 

d'aquest coHegi invisible aApunts es va de

senvolupar entre 1978 i 1993 , i durant 

aquest període aportà 8 articles i 19 treballs 

(figura 8). 

Juan Ram6n Barbany és metge i professor 

de Fisiologia de l'Exercici a l'INEFC de Bar

celona. al Departament de Ciències Mèdi

ques del Centre esmentat. És l'autor més 

productiu i amb lïndex de col'laboració 

més alt dins el grup: hi aporta un treball indi

vidual i 6 en col-laboració, tots ells entorn 

de la temàtica de la medicina esportiva i. 
concretament, en l'àmbit de la fisiologia de 

l'exercici. Durant els anys 1978, 1979 

i 1980, col'labora amb A. Balagué i 

X . Company. membres del Departament 

de Ciències Mèdiques de l'INEFC de Bar

celona, en la publicació de quatre treballs 

de medicina de l'esport sobre fisiologia de 



l'exerciCI: "Metabolisme dels hidrats de car

boni, control metabòlic dels canvis dels lí

pids durant l'exercici", i 'Bases químiques 

del treball muscular aeròbic". Va publicar un 

altre article en solitari, el 1990, que tracta, 

des de l'òptica de la frsiologiade l'exercici, la 

utilització dels anabclMzants i els seus efet:

tes en els esportistes. 

En 1991, M. Corbella publica. amb Bar· 
bany. un article que re laciona les mides an· 
tropOmètriques de les gimnastes i la me· 

narquia de nenes no esportistes. Durant 

l'any 1990 A Enseñat publica amb Barbany 
i M. Vidal. també membres del Departa
ment de Ciències Mèdiques de l'INEFC de 

Barcelona. "Interrelacions entre els com

ponents del somalotipuS i diferents qualitats 

frsiques' . 

M. Corbella és professora d'educació f!Si

ca; en 1993 publica un article en solitari re

lacionat amb la termlica de l'educació per 

a la salut i la seva avaluació des de l'edu

caci6 ftsica. 

Tots els autors que formen aquest col'legi 

invisible. a excepció de Corbella. són 

metges pertanyents al Departament de 

Ciències Mèdiques de l'INEFC de Barce

lona. centre geog~ftc dels membres d'a

quest col'legi invisible. i realitzen els seus 

treballs al voltant de la fisiologia de 

l'exercici. dins l'àmbit de la medicina es· 

portiva. 

Cof·ltglln~islbk t,w3pç"f#t 

pn J.E. Saf# (fIg,,,"!J) 

!>.quest altre coHegi invisible. format per 

S membres. és presidit per J.E. Sala. Durant 

els anys de pennanència d'aquest grup. en
tre 1964 j 1966. van publicar 4 articles i 8 

lreballs (figura 8). 
J.E. Sala és rauto( més rellevanl del 

col ' legi, per la seva col-laboraci6 i produ<;. 

tlvitat. Va ser membre del grup d'autors 

que van iniciar la publicació d'~unts. i va 

formar p.ilrt del seu Comitè de Redacció 

entre els anys 1965 ¡ 1969. Va publicar 

tres articles en col-laboraci6, la temàtica 

dels quals està centrada en la medicina es· 

portiva. en relació amb els controls mèdics 

dels submarinistes, a p.ilrtir de les dades 

obtingudes en les p!'"0Ve5 mèdiques peoo-

(1_1) 

Corbella, M 

(1·0) 

Enseí'ial, A. 

¡ "" / "90 
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diques realitzades a submarinistes al Cen· 

tre Juvenil de Medicina de Barcelona. 

!>.questes col'laboracions les realitza, en 
1964, junt amb J. Samsó i J. Vila, i el resul

tat es titula "Importància de l'electroen

cefalograma en el conlrol del submarinis

ta": el 1965. amb P. Vinlr6. 'Algunas alte

racions de constants nemàtiques com a 

conseqUèocia de la immersió amb esca
fandre autònom": ¡ amb J. Soler-Bachs, 

el 1966. 'Primers resultats de l'examen 

electroencefalog~fic sistemàtic a submari

nistes des de la implantaci6 de la fitxa 

mèdica'. A aquests treballs. cal afegir un al-

(2·') 
no> 

tre article publicat en solitari. l'any 1966. s0-

bre la mateixa temàtica. 

Cof·k,llnvUfbk etlcllPÇdkll 

per Ja~'ler Ofll!erQ (jfgur. 10) 

L'altre col'legi invisible, format per 5 mem

br6. és el que presideix Javier Olivera, un 

dels auton més rellevants d'~u"ts durant 

el nostre període d'estudi, pet la seva 

col 'lab0raci6 i productivitat. OI.Irant els anys 

de permanència d'aquest col'legi invisible, 

enlre el 1985 i el 1993, els autors d'aquest 

grup de treball van publicar 14 articles i 19 

treballs (figura I O). 

:lf 
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Una de les noies més destacabIes d'aquest 

col'legi és la seva vincuIaci6 amb l'INEFC de 

lleida, punt central de contacte dels seus 
autors i el sev nucli geogràfic, Tots els 

membres són professors d'educació fí~: 

cal remarcar, però, que en el moment de la 

publicació dels seus treballs, alguns dels 

components eren estudiants del Centre es

mentat(Farré, Manin i Gamà), També des

taca l'alta coHabof'aci6 i profusió dels arti

des publicats per aquest petit grup, que 
amb tan sols 5 autors mostra un elevat 

nom~e de treballs, Podem afirmar que la 

productivitat d'aquest grup és en gran part 

deguda al seu cap visible, Javier Olivera, 

que publica tot sol 8 articles, i 4 en coHabo

ració durant aquest període, 
Javler Olivera és professor de l'INEFC de 

lleida, de l'assignatura d'Història i Sistemà

tica de l'Exercici: s'observa que la temàtica 

dels seus treballs es decanta vers tres ves

sants: respon en les seves facetes d'ini

ciació, esport escolar, i com a element 

educatiu: el tractament històric del 

bàsquet i de l'esport i, el 1992, publica un 

treball dedicat a la vida, obra i pensament 

"cagigalià", Precisament aquest serà el 

tema de la seva tesi doctoral: "Vida, pensa

ment i obra d'en José Maria Cagigal", llegi

da amb èxit el 1996, com a homenatge al 

que sens dubte ha estat una de les perso

nes que ha donat un Impuls més gran a 

l'Educació Física a Espanya ¡ als seus espe

óalistes. en l'(¡ltim tere; del segte xx. Actual· 

ment, a més a més de la feina docent com a 

professor a l'INEFC de Barcelona, exerceix 

el càrrec de director d'Apunts, després de 

succeir Javier HemAndez, 

Els treballs publicats en solitari són: 
"Bàsquet, Un mètode per a l'ensenyament 

de la tàctlCa"( 1985): "L'esport escolar, Mitjà 

de difusió I defensa dels ideals olímpics" i 

"José María Cagigal, tercer any d'una 

pèrdua" (1986): "La revelació d'un futur" i 

"L'evoluCiÓ històrica" (1987): "L'educació 

fisica i respon. Per una coexistència pacifi

ca- i "Cap a un esport educatiu en una edu

cació ftsica renovellada" (1989): i, el 1993, 

"Refle>oó sobre l'origen de l'esport", 

Els seus articles en coI' labof'ació els realitza 

amb Marín (1987): "Qüestionari als entre

nadors, Present I futur": amb TlCó: "Anàlisi 

funcional del bàsquet com a esport d' equip· 

(1992) i "Gènesi i etapes evolutives del 
bàsquet com a esport contemporani" 

(1993), Amb Farré i Gamà: "Aproximació 

al pensament i la ideologia cagigaliana a tra

vés de la premsa escrita 1960-1993", publi

cat l'any 1992, 

J, T!Có ha publ'lCat un article en solitari, En el 

moment de publicar els seus articles era pro

fes.so( a I1NEF de Madrid, i acruamern és 

pro(essClf de bàsquet a rlNEFC de UeICIa, 

Conclusions 

En el present treball partíem del supòsit que 

entre els cientffics d'una determinada cièn

cia s'estableixen un cert tipus d'interaccions 

que tenen molta importància en la seva 

dinàmica social, Entre els diverws indica

dors que s'utilitzen per cops¡u-I'estructura i 

la inte~i6 entre els cientffics, aquí s'ha 

pres la col'labof'ació en els articles publicats 

a Apunts. L'índex utilitzat per avaluar la 
coHaboraci6 és el de signatures per articles. 

i hem pres la noció de "coHegis invisibles" 

per descriure l'estructura de la coHabora

ció, és a dir, la xarxa de signatures que uneix 

els autors que publiquen els seus trebaUs 

junts. Dels nostr~ resultats es desprèn que 

durant ~ periode ~tudiat, que abasta des 

del 1964 fins al 1993, Apunts presenta una 

xifra de col'laboraci6 d' l ,43 , 

En la nostra reconstrucció històrica del que

fer dels professionals de la ciència de 

respon, panim de la revista Apunts. Edu
cació Física, de l'any 1993, i de forma re

trospectiva anem a buscar els origens de la 

revista: el 1984 trobem Apunts, Revisto 
de l'INEF de Cala/unyo: entre 1982 I 

1983, ,A,pvnts d'Educoció Fisica i Medici

na Espoffivo, fins arribar a 1964, any de 

fundaCiÓ de la revista i primera capçalera: 

Apuntes de Medicina DepoT1iva, 
En observar la productivitat mitjana per 

dècades, trobem que, entre la primera 

dècada (1964-1973) i la segona (197<1-

1983), es manifesta un augment de lïndex 

de col'laboraci6, mentre que en la tercera 

dècada, (1984-1993), aquesta xifra minva a 

causa, paroalment, de l'aparició, el 1985, 

d'una nova revista: Apunls, Educoció Ffsi-

r~oO f isc.o , ! 'IlCW'1' 1" 1 (6-1)) 

ca, que inicia la seva singladura en paraHel a 

Apunts, Medicino EspoT1iva, 

La major part dels articles van signats per un 
sol autor, Així. dels 858 articles que es pu

bliquen a Apunts durant el període estu

diat, el 75,76 % són articles publicats per 

autors individuals. El percentatge restant es 
reparteix entre un 13.52 % dels I 16 arti

cles signats per dos autors, i un 0,58 % dels 

cinc articles que porten set signatures, 

Pel que ra a restnJctura de la col'laborao6, 

trobem un tcxaJ de 529 grups, mentre que 

els autors individuals són 43 I, cosa que: re

presenta el 52,31 % dels autors que publi

quen en solitari, La resta d'autors formen 

grups de dos, tres, quatre, cinc, sis set, vuit, 

disset i noranta-cinc membres. En l'anàliSI de 

la productivitat total i fraccionàna d'aquests 

grups trobem que, amb l'excepció del grup 
més majoritari, no s'observen increments de 

productivitat destacats en reIao6 amb el 
nombre d'autors del grup, 
El col'legi més important per la seva exten

sió, pels anys de permanència (1964-1992) 

i per la rellevància dels seus caps vis ibles, és 

el presidit pel grup d'autors fundadors de la 

revista, pertanyents al ClMD de la Residèn

cia B!u~ de Barcelona, .A.quest grup és el 

més visible de la revista Apunts i està format 

per 95 mem~es, al capdavant dels quals 
destaquen Jesús Galilea, José Estruch, Ra
món Balius, Augusto Castelló, ~ RoIg, 
Glòria Balagué i José Ricardo Serra. Podem 

afirmar que aquest col'legi invisible forma la 

columna vertebral d'Apun/s durant els anys 

estudiats: va aportar a la revista 233 articles 

de temàtica diversa: tanmateix, el nucli cen

tral dels seus temes era l'àrea de la medici
na esportiva, seguida de l'educació fiSlCa I 

l'esport, i, en tercer lloc, la psicologia de 
l'esport, 

El segon col'legl més destacat ~ el presidit 

per josep Roca, professor de psICologia de 

\'INEFC de Barcelona: aquest grup està for

mat per 16 membres i va aportar 35 tre

balls entre 1982 I 1988, 

A continuació trobem la presència d'un 

col'legi invisible format per nou mem~es, 

amb una aportació de 3 I treballs entre 

1982i 1991: és pre5lÓlT:perXaV!er,Aguado, 

professor de BiomecànICa I responsable del 

Laboratori de BiomecànICa de l'INEF de 



Castella-Lleó. El següent col'legi invisible, al 

capdavant del qual es troba Gerard Lasier

ra, professor d'handool a I"lN EF de Lleida, 

està format per vuit membres que aporten 

36 trebal ls al llarg del seu any de durada, 

199]. 

Després d'aquests grans col'legis invisibles. 

trobem un grup de col'legis formats per un 

nombre d'entre vuit i sis autors: aquests 

col·lectlus es caracteritzen per la curta dura

da i per una productivitat menor que la dels 

anteriors. Cal destacar el format per Juan 

José Gonz~lez- lturri; és metge de la Uni

versitat de Pamplona, president de la Fede

raci6 Navarresa de Medicina Esportiva. i de 

la Federació Espanyola de Medicina de 

l'Esport fins a l'actuaJitat: aglutina el grup de 

metges esportius i aporta] articles entre els 

anys 1971 i 1993. 

El col' legi presKlit per Juan R4m6n Barbany, 

professor de Fisiologia de l'Exercici de 

l'INEFC de Barcelona. entre 1978 i 1993. 

va aportar 8 articles i està format per 6 au

tors. També cal destacar la presència del 

col'legi invisible presidrt per Javier Olivera, 

professor de bàsquet i d'Història de l'Esport 

de l'INEF de Lleida: està format per cinc au

tors. que van aportar 13 articles entre 1985 

i 1993. 

La resta de col'legis s6n de curta durada i 

d'una producci6 baixa, i tenen una partici

pació en la revista discreta i força fugaç. 

Pel que fa a la temàtica d'aquests col-Iegis, 

es pot afirmar que no en tots s'obs7rva una 

homogeneïtat en l'àrea investigada pel 

col·legi. 

Els col 'legis invisibles que mostren una 

temàtica més homogènia són, el presKlit 

per Josep Roca. que desenvolupa les seves 

investigacions en l'àrea de la psicologia es

portIVa. amb I"estudi dels temps de reacció i 

la percepció, i el format pel -Grup d'Estudis 

Praxiològics" de l'INEFC de lleida. al cap

davant del qual hi ha Gerard Lasierra. 

l'aportació temàtica del qual es troba direc

tament relacionada amb l'estudi de la 

"pràctica". com a base d'anàlisi de l'activitat 

fisica i esportiva. 

Els co1' legis invisibles d'Apunts tenen com a 

caps visibles figures importants de la Medici-

na Esportiva, l'Educació Física i la Psicologia 

de rEsport Espanyoles. I els autors més 

destacats per la seva productivitat individuaJ 

i en co1 'laooració, han estat vinculats als 

òrgans de direcció de la revista. han format 

part dels consells editorials o n'han estat di

rectors. com és el cas d'Estruch i Galilea. 

Els col'legis estan presKlits i formats, en la 

seva gran majoria. per autors que exercei

xen les seves tasques professionals en 

l'àmbit de la medicina esportiva i la docèn

cia als INEF de Catalunya, excepte Gonza

lez-Iturri (Universitat de Navarra). Gutié

rrez (INEF de Granada) i Aguado (INEF de 

Lleó). 
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NOTA: A la figura I, corresponent al més 

gran col' legi invisible de la revista, s'ha pro· 

curat expressar el gràfiC amb la màxima 

aproximació possible. a causa de les diflcul· 

tats d·espai. 
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