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Resum

Aquest article es divideix en tres parts. La primera consisteix en un comentari conceptual teòric sobre la globalització i en diver-
sos exemples del món globalitzat de l’esport; la segona és un comentari sobre el desenvolupament i l’extensió global del futbol; i la 
tercera exposa el comentari d’algunes patologies relacionades amb l’esport. Tot al llarg de l’article s’aplica l’enfocament sociològic 
figuratiu i de procés desenvolupat per Norbert Elias. En resum, aquest treball és fonamentalment un exercici de sociologia relacional 
i de procés.

El ‘futbol’ –‘Football Association’ en el seu nom originari- s’ha convertit en l’esport d’equip més popular del món. Va sorgir 
a mitjans i finals del segle xix a la Gran Bretanya i Irlanda i es va estendre ràpidament arreu del món. L’article analitza aquest 
procés i finalitza amb el comentari sobre: l’anomia que experimenten moltes persones esportistes d’alt nivell; els escàndols sexuals 
relacionats amb l’esport que apareixen principalment en la premsa groga; i, per acabar, el flagell continuat, a nivell mundial, de la 
violència en el futbol.

Paraules clau
Globalització; Sociologia figurativa i de procés; Futbol; Difusió de l’esport.

Abstract
Figurational/Process-Sociological Reflections on Sport and Globalisation:  
Some Conceptual-Theoretical Observations with Special Reference to the ‘Soccer’ form of Football

This paper falls into three parts. The first involves a general conceptual-theoretical discussion of globalisation and some 
examples from the realm of global sport; the second involves a discussion of the development and global spread of ‘soccer’; 
and the third involves a discussion of some sporting and/or sport-associated pathologies. Throughout, the discussion uses 
the figurational/process-sociological approach developed by Norbert Elias. Expressed simply, the essay is fundamentally an 
exercise in process- and relational sociology.

‘Soccer’ – ‘Association Football’ to give the game its proper name – has become the world’s most popular team-
sport. It emerged in the middle and latter parts of the 19th century in Britain and Ireland and spread from thence ra-
pidly throughout the world. The paper analyses this process and finishes with a discussion of: the anomie experienced 
by many top-level sportspersons; the sports-related sex scandals reported mainly in the tabloid press; and finally, the 
continuing world-wide scourge of ‘soccer hooliganism’.
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Globalization; Process and Figurational Sociology; Football; Spread of Sport.
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Aquest article consta de tres parts diferenciades i 
potser amb escassa connexió entre elles: en la primera, 
comento algunes qüestions conceptuals o teòriques rela-
cionades amb els processos de globalització; en la sego-
na, m’ocupo més concretament de la globalització del 
futbol, l’esport d’equip més popular fins al moment; i, 
en la tercera, analitzo algunes de les patologies relacio-
nades amb la globalització de l’esport.

Esport i globalització
En tractar els temes relacionats amb la globalització 

i amb la globalització de l’esport des del punt de vista 
de la sociologia figurativa o de procés, es topa com a 
mínim amb cinc requisits principals, que són:

•	 Cal observar l’esport i el seu context social com a 
processos i no com a situacions fixes. És a dir, cal 
evitar la fal·làcia d’allò que Elias (1978a) va ano-
menar Zustandsreduktion, la reducció dels proces-
sos a estats. També és necessari explicar els pro-
cessos amb referència a altres processos.
•	 Cal observar la història i el desenvolupament de 

l’esport, igual com els processos de globalitza-
ció, des d’una perspectiva a llarg termini, des del 
punt, que Giddens (1984) anomena ‘the longue 
durée’.
•	 L’interès s’ha de centrar en les cadenes i xarxes 

d’interdependència emergents, tant dins de l’esport 
com les que l’afecten. També s’ha de centrar 
l’interès en els equilibris canviants entre les for-
ces centrífugues i centrípetes a què se sotmeten les 
cadenes d’interdependència, de diferents longituds 
i intensitats, juntament amb els corresponents ni-
vells i formes d’estat.
•	 Cal buscar la diferenciació entre els grups i ins-

titucions que es beneficien i els que en surten 
perjudicats en les diferents fases del procés. Dit 
altrament, s’ha de percebre de quina manera la 
integració i les institucions emergents afecten les 
situacions de poder i les possibilitats de supervi-
vència dels grups relacionats amb l’esport, que 
porten a formes de reclassificació d’aquests al 
llarg del temps, en el sentit apuntat per Durkheim 
(1897).
•	 Cal evitar l’enfocament limitat, tant en l’àmbit 

nacional com el que podríem anomenar ‘euro-
centrisme’ o ‘occidentocentrisme’ i, al contrari, 
cal observar les representacions esportives emer-

gents en el context global d’una xarxa cada ve-
gada més àmplia de relacions d’interdependència. 
En concret, reconeixent el paper exercit per 
l’anglosaxonització’, l’‘europeïtzació’ i l’‘ame-
ricanització’, cal buscar les arrels i les conse-
qüències de l’‘asiatització’ i, sobretot, la ‘japonit-
zació’ i la ‘sinització’ que van sorgir en el trànsit 
dels segles xix i xx al xxi.

Un enfocament d’aquest tipus suposa indagar en els 
aspectes anteriors per tal d’evitar tres tipus recurrents 
de problemes: en primer lloc, el prejudici estàtic de 
molts dels paradigmes i teories sociològiques conven-
cionals (p.ex. Parsons, 1951); en segon lloc, allò que 
Elias (1987) va anomenar ‘el replegament al present dels 
sociòlegs’, és a dir, la major o menor separació total 
de sociologia i història; i, en tercer lloc, la tendència 
a identificar conceptes com ‘societat’ i ‘sistema social’ 
amb la idea de nacions estats presumptament autosufi-
cients.

Segons la meva opinió, la majoria de la gent tendeix 
a pensar que la globalització és un procés relativament 
recent, associat principalment al desenvolupament del 
capitalisme durant i després del segle xix o fins i tot, 
potser, posterior a la Segona Guerra Mundial. Des del 
punt de vista de la sociologia figurativa, tanmateix, és 
més encertat observar el que es va esdevenir en aquest 
context només com una fase relativament recent d’un 
procés social més llarg en el temps i amb arrels més pro-
fundes. Es tracta d’un procés inherent al fet que l’Homo 
Sapiens va evolucionar biològicament com una espècie 
globalitzadora, que depenia per a la seva supervivèn-
cia més de l’aprenentatge que de les formes instintives 
de comportament. Un fet que il·lustra la ‘globalització’ 
de l’espècie és el factor d’estendre’s per tot el món i 
convertir-se en l’espècie dominant. El cabal social del 
coneixement construït –sens dubte el coneixement tant 
es pot obtenir com perdre– inclou, entre altres elements, 
tant documentats com no escrits, la manera de practicar 
les diferents formes d’esport, fabricar pilotes i altres es-
tris relacionats amb aquesta activitat. 

Com que actualment els sociòlegs prefereixen el 
pensament centrat en el present (Goudsblom, 1977), 
s’oblida sovint que les societats dels estats nació de 
l’Europa Occidental es van integrar com a parts d’una 
sola unitat, que en l’època de l’Imperi Romà se sot-
metia en gran mesura a un control centralitzat, i que 
continuen imprimint la seva petjada en l’actualitat. 
Resulta freqüent, per tant, trobar-se amb discursos 
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‘eurocentralistes’ sobre els ‘temps foscos’ en què la 
llei de l’Imperi Romà va deixar de regir a Occident 
el segle V dC i valorar aquella època com un període 
de desintegració, anarquia i desorganització. Des del 
punt de vista de la sociologia figurativa i de procés, 
tanmateix, convé recordar l’evolució de les civilitza-
cions, incloses la Romana Oriental o Imperi Bizantí, 
en el Llunyà, Mitjà i Pròxim Orient i observar aquesta 
ruptura no tant com la causa d’una desintegració, sinó 
com l’origen d’una nova forma d’integració, més con-
flictiva i violenta, al costat d’un canvi en l’ordre so-
cial europeu pel que fa a l’equilibri entre forces cen-
trípetes i centrífugues, inicialment a favor d’aquestes 
últimes (Elias, 1939; 1978; 1982; 2000). Aquest 
canvi va resultar clau per a l’establiment de les condi-
cions estructurals prèvies que van facilitar el peculiar 
dinamisme d’Occident, en comparació amb el Pròxim 
Orient i el Llunyà Orient; és a dir, els processos de 
llarga durada de lluites hegemòniques i d’eliminació i 
la formació de monopolis polítics que van conduir a la 

creació de les nacions estat i, de manera correlativa, 
de la ciència moderna, la industrialització i –cosa que 
resulta més important en el context present– allò que 
Norbert Elias (Elias i Dunning, 1986) va anomenar 
‘l’esportivització dels passatemps’. Dins d’aquest es-
tabliment de les condicions prèvies esmentades abans 
també s’enquadren les guerres i les batalles comer-
cials entre les nacions estat i entre les formes feudals 
i dinàstiques. Aquesta complexitat de processos va 
contribuir, i alhora va dependre, de l’emergent hege-
monia global d’Occident, un model de domini global, 
que va començar en els segles xv, xvi i xvii i va durar 
tres o quatre segles. És en l’actualitat quan sembla 
decaure amb el canvi cap a un poder global (fins al 
moment principalment un poder de tipus econòmic, 
atès que els EUA mantenen la seva supremacia mi-
litar) d’Extrem Orient. Sens dubte, és possible que 
siguem testimonis a hores d’ara dels primers passos 
dels processos d’’asiatització’ i ‘sinització’. Aquests 
processos no han tingut encara una influència directa 
en l’esport, que continua presentant majoritàriament 
formes europees i nord-americanes.

El sociòleg holandès Ruud Stokvis (1992, pàg. 112) 
va expressar, en relació amb el treball sobre l’esport 
d’Elias i meu que, encara que no està en total desacord 
amb nosaltres, el nostre enfocament, segons la seva 
opinió, tendeix a portar la investigació   ‘massa sovint 
al terreny de la violència i del seu control, mentre que 
altres aspectes per investigar, com ara, l’organització 
formal i l’estandardització (de l’esport), la seva difusió 
en societats nacionals i arreu del món, la professiona-
lització i la comercialització, en queden fora’. Es tracta 
d’una crítica estranya. Ignora el fet que la comercia-
lització, la professionalització i la difusió de l’esport 
constitueixen el nucli de Barbarians, Gentlemen and 
Players (1979; 2005) de Dunning i Sheard i dóna com 
a establerts els processos de civilització en l’esport i en 
les societats, tot considerant els temes de l’organització 
formal, el professionalisme i la comercialització sepa-
rats de la violència i del control de la violència. Es 
fa difícil, tanmateix, imaginar l’organització nacional 
i internacional dels esports, tal com són en l’actualitat, 
sense tenir en compte que s’havien produït prèvia-
ment, d’una banda, una important unificació nacional; 
i d’una altra, processos que de manera empírica van 
propiciar el desenvolupament del transport modern i 
les infraestructures de comunicacions; i a més a més, 
un monopoli de la violència sota control estatal com a 
conseqüència del qual Elias (1939; 1978; 1982; 2000) 

Es pot dir que, al costat de la guerra i la religió, l’esport sembla ser 
un dels mitjans més eficaços d’aconseguir la mobilització col·lectiva 
que s’han dissenyat mai. (Foto: http://www.flickr.com/photos/spi-
ros2004/2620070829/)
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va anomenar lluites hegemòniques o ‘d’eliminació’, 
en primer lloc entre contendents per la ‘posició real’ 
i, més endavant, com a conseqüència d’una democra-
tització parcial de les ‘formes de govern’, pel parla-
mentarisme i el control parlamentari. De manera 
similar, mentre que les primeres etapes del desenvolu-
pament del capitalisme modern van comportar l’ús de 
la   força i de la violència en una mesura més gran que 
en l’actualitat, en les societats més desenvolupades, és 
clar que una de les condicions prèvies dels actuals pro-
cessos de comercialització en el món de l’esport i en 
qualsevol altre àmbit, és l’existència d’espais socials de 
pau en els quals:

•	 La producció i la distribució de béns es desenvolu-
pa amb regularitat i, en general, amb poques inte-
rrupcions. 
•	 Hi ha la possibilitat d’obtenir prou ingressos per 

adquirir els béns produïts. 
•	 Es disposa de temps lliure i de recursos de lleure, 

atès que ja no cal dedicar la major part del temps i 
de l’energia a la simple supervivència. 

En qualsevol cas, l’existència de normes globals 
per a l’esport pressuposa, d’entrada, un grau mínim de 
col·laboració no violenta entre les parts que represen-
ten les diferents nacions. Les organitzacions esportives 
internacionals no es van crear en temps de guerra i les 
competicions internacionals, com ara els Jocs Olím-
pics i els campionats mundials de futbol i de rugbi se 
solen suspendre quan hi ha conflictes bèl·lics. És clar 
que de vegades pateixen l’amenaça de les escalades de 
tensió entre els grans poders, que arriben gairebé fins a 
la situació de guerra real, com va passar amb el boicot 
dels EUA als Jocs Olímpics de Moscou 1980, resultat 
de l’acció soviètica a l’Afganistan. Per acabar, cito el 
següent fragment d’un article de diari de 1992 (lamen-
tablement en el seu moment no vaig prendre nota de la 
referència exacta) que, encara que una mica extens, des-
criu la influència de la guerra en dos esportistes olím-
pics bosnians, i que mostra clarament que l’existència de 
l’esport modern depèn fonamentalment d’espais socials 
de pau:

Atrapats a Sarajevo, dos desafortunats membres del 
Comitè Olímpic Bosnià intenten continuar els seus entre-
naments –malgrat les intervencions de l’artilleria sèrbia, 
els trets dels franctiradors i la mala alimentació. Tots dos 
s’han classificat per als Jocs Olímpics, però temen que no 

podran ser a Barcelona perquè -encara que resulti estrany 
escriure això el 1992- es troben assetjats. No hi ha cap al-
tra corredora de fons al món que estigui sotmesa a la por 
que suposa saber que s’està a l’abast d’un franctirador, 
però la bosniana musulmana Mirsada Buric, de 22 anys, 
intenta que la situació no la superi. Continua corrent 
per les ruïnes del complex olímpic de Sarajevo, però la 
seva ciutat ja no és un lloc segur on practicar l’esport. 
“M’ha disparat un franctirador i gairebé em va atrapar 
una bomba. La major part del meu entrenament consis-
teix a pujar i baixar escales i fer salts”, va dir, mentre 
les seves paraules eren traduïdes per un intèrpret en una 
de les poques línies telefòniques amb què compta la ciu-
tat devastada. Va estar detinguda per les forces sèrbies 
durant 13 dies, conjuntament amb 350 veïns i familiars 
del seu poble, proper a Sarajevo, que ha estat envaït. És 
tan famosa a Sarajevo que li permeten quedar-se amb més 
quantitat de menjar... L’altre esportista assetjat és Vlado 
Paragik, de 25 anys, campió de judo que ha perdut prop 
de 4 quilos de pes, per la senzilla raó que, com qualsevol 
altra persona de la ciutat, no aconsegueix tots els dies la 
quantitat suficient d’aliment. Se li planteja el problema 
que s’ha d’enfrontar amb altres judokes a final de mes 
si vol arribar a Espanya... El seu pla d’entrenament s’ha 
vist interromput mentre va haver de prestar servei en una 
mena de força policial, patrullar en primera línia, esqui-
var bales i projectils. Al començament de les batalles 
també va haver d’abandonar la seva llar; un refugiat més 
per a les estadístiques. Els pistolers serbis que controlen 
les muntanyes que envolten Sarajevo s’han negat a conce-
dir a Paragik i a Busic un visat segur i les forces de les 
Nacions Unides no han insistit en el tema. Divendres pas-
sat les forces sèrbies, que no intenten evitar que millori la 
moral dels assetjats, van paralitzar l’intent d’utilitzar una 
carretera secundària per escapar del bloqueig.

Encara que resulti irònic, els esportistes i les espor-
tistes de Sèrbia i del seu aliat Montenegro no van tenir 
problema per competir a Barcelona, malgrat la prohibi-
ció de les Nacions Unides de celebrar competicions es-
portives amb el que queda de l’antiga Iugoslàvia. Van 
prendre part com a esportistes individuals, amb unifor-
me blanc i sota la bandera olímpica. 

Hi ha encara més arguments en contra de Stokvis. 
Tot i que no tots els esports tenen el mateix grau in-
trínsec de violència i les possibilitats que es produeixi 
una interacció violenta més enllà del que estableixen 
les normes de l’esport tendeixen a ser més grans en 
esports de contacte físic, com ara el futbol i el rugbi, i 
en els esports de combat, com la boxa, tots els esports 
són inherentment competitius i, per tant, poden generar 
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sentiments hostils i agressius. Aquests sentiments po-
den derivar en resultats violents en cas que les persones 
que participen no hagin interioritzat totalment les nor-
mes que exigeixen l’autocontrol davant dels impulsos 
violents. En poques paraules, sembla raonable suposar 
que el nivell de violència, fins i tot en esports sense 
contacte, dependrà probablement, ceteris paribus, del 
nivell de civisme, en primer lloc de les persones com-
petidores i, en segon lloc, de les societats a què pertanyen, 
inclosos els grups socials de classe o ètnia. Es pot do-
nar fins i tot el cas, com suggereix la investigació de 
Richard Sipes (1973), que com més violenta i agressiva 
és una societat en general, major serà la tendència a 
fer que els seus membres afavoreixin esports violents 
i agressius. Pensin, per exemple, en la violència dels 
jocs grecs i romans, especialment aquests últims, i pen-
sin com reflectien els torneigs i jocs populars de l’Edat 
Mitjana europea, en general, la forma de vida violenta 
de la societat de l’època (Guttmann, 1978; 1986; Elias 
i Dunning, 1986; Sheard i Dunning, 1979; 2005). Sens 
dubte, com he suggerit anteriorment, sembla raonable 
suposar que una de les condicions prèvies subjacents 
que expliquen la creixent popularitat actual de l’esport, 
igual com la seva creixent importància social i, en con-
seqüència, els processos de comercialització que pa-
teix, és el fet que a l’Europa Occidental i en la majoria 
de països occidentals, no hem patit una guerra interna 
des de fa més de 60 anys. La paraula clau en aquest 
punt és interna.

El novel·lista George Orwell va descriure el 1950 
amb agudesa l’esport com ‘la guerra menys els trets’. 
Es tracta d’una valoració perspicaç però negativa de 
l’esport, que no té prou en compte la manifesta diferèn-
cia existent, per exemple, entre els grups armats incli-
nats cap a la mort i la destrucció que es van originar 
a escala mundial entre 1939 i 1945 –em refereixo, òb-
viament, a la segona Guerra Mundial– i el moviment a 
gran escala que s’esdevé en l’actualitat de manera re-
gular, compost per homes –i cada vegada més dones- 
l’objectiu del qual és participar i acudir com a espec-
tadors als esdeveniments esportius. De fet, es pot dir 
que, al costat de la guerra i la religió, l’esport sembla 
ser un dels mitjans més eficaços d’aconseguir la mobi-
lització col·lectiva que s’ha dissenyat mai. I és així per 
la combinació de la funció representativa i de generació 
de passions (Murphy, Williams i Dunning, 1990). Dit 
d’una altra manera, es pot afirmar que l’esport funciona 
en els seus aspectes principals de manera semblant a la 
religió, com ho va conceptualizar  Durkheim, i a la guer-

ra. Pot tractar-se també del procés a llarg termini, del 
qual som testimonis en l’actualitat, pel qual l’esport està 
substituint gradualment l’una i l’altra. És a dir, encara 
que no es pot defensar amb un mínim de seriositat que 
l’esport sigui un aspecte de la vida que es relacioni amb 
temes teològics fonamentals, com l’origen de l’univers, 
sí que pot:

•	 Proporcionar una font central de significat i de 
sentiments de continuïtat per a les persones. 
•	Actuar com a centre d’identificació col·lectiva. 
•	 Oferir experiències que són semblants a la passió 

generada en les religions i en les guerres primitives.

És més, el caràcter inherentment conflictiu de 
l’esport significa que es presta fàcilment a identifi-
cacions de ‘el nostre grup/‘el seu grup’. L’èxit de 
l’esport en aquest sentit depèn clarament del fet que, 
en la seva forma moderna, els perills físics inherents 
a qualsevol mobilització de grup en conflicte es mini-
mitzen mitjançant la combinació de controls personals 
i socials (Selbstzwänge i Fremdzwänge, Elias, 1939). 
Sens dubte, els casos de violència en el futbol (hooli-
gans), que es van convertir en un fenomen global la 
segona meitat del segle xx, suposen un exemple del po-
tencial de violència que és inherent a les societats i els 
esports ‘civilitzats’ de l’actualitat; igual com passa amb 
l’amenaça dels grups terroristes en els grans esdeveni-
ments esportius. Tanmateix, en tots dos casos, la vio-
lència no es genera en el món de l’esport per se, sinó 
que apareix en grups la tendència violenta dels quals 
té les seves arrels fora del propi esport. D’aquesta ma-
nera, es pot defensar que els hooligans i el terroris-
me esportiu mostren l’èxit de l’esport, és a dir que els 
hooligans i els terroristes s’apropen a l’esport perquè 
aquest és un fenomen d’èxit global. Permetin-me ara 
passar al desenvolupament del futbol, com a principal 
esport d’equip a escala mundial.

La sociogènesi i la difusió 
de l’“Esport dels Pobles”: 
els orígens i la difusió global 
del futbol

Aquesta part de l’article es refereix a l’“Esport 
dels Pobles”, no a l’“Esport del Poble” al qual es va 
referir James Walvin el 1975, una petita diferència 
que no manca d’importància. Es tracta de transmetre 
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la idea que, encara que l’Association Football es va 
inventar a Anglaterra el segle xix, després s’ha con-
vertit en esport global de gairebé tots els pobles del 
món. El 1966, el periodista Laurence Kitchin (The 
Listener, 27-10-1966), es va referir, al meu parer 
amb gran precisió i de manera premonitòria, al futbol 
com a ‘l’únic idioma global a part de la ciència’. En 
aquesta afirmació es troba una part central del sig-
nificat social del joc. S’ha convertit en un fenomen 
global i àmpliament compartit, i ha superat l’àmbit 
nacional i diferenciador. Com a tal, i malgrat tots els 
conflictes i tensions que es generen al seu entorn i 
per als quals serveix de canal d’expressió, (implica 
el canvi tensió-equilibri entre processos d’integració 
i de desintegració), si s’entén i utilitza adequadament, 
constitueix un element potencialment important per a 
la pau i l’enteniment mutu al nostre problemàtic món 
globalitzat. 

També és important assenyalar que, en el curs del 
seu desenvolupament cap a un esport global, el futbol 
s’ha convertit en un joc de tots els pobles en dos sen-
tits: en primer lloc, en el sentit que ha esdevingut una 
activitat en què participen directament i com a especta-
dors gent d’arreu del món, en gran mesura amb inde-
pendència de la seva ‘raça’, credo o color. En dir això, 
la meva declaració no intenta negar que les tensions de 
tipus racial o religiós no continuïn sent una amenaça 
seriosa i contínua sobre el joc; i, en segon lloc, el fut-
bol s’ha convertit en l’esport de tothom, en el sentit 
que és un esport tant de dones com d’homes, encara 
que no ho sigui, sens dubte, en la mateixa proporció, 
com ho demostra el fet que continua sent en gran me-
sura un esport masculí. Com suggeriré més endavant, 
el fet que el futbol continuï sent un esport majoritària-
ment masculí ajuda a explicar alguns dels problemes 
amb què es troba.

Permetin-me en aquest punt fer un breu apunt termi-
nològic i un altre de tipus sociològic. L’apunt terminolò-
gic és que el terme anglès ‘soccer’ és un neologisme del 
segle xix, derivat de la paraula ‘association’. El nom real 
del joc és ‘Association football’, en contraposició, per 
exemple, a ‘Rugbi football’, ‘American Football’, ‘Aus-
tralian rules football’, ‘Gaelic football’, etc. L’apunt de 
tipus sociològic és que el futbol es pot descriure com 
un dels majors ‘invents col·lectius’ de la història, un 
terme que pretén expressar el fet que no es pot atribuir 
l’origen a una persona en particular, com passa errònia-
ment amb el rugbi. (Em refereixo al mite que el rugbi va 
ser inventat per un escolar de la localitat de Rugby, Wil-

liam Webb Ellis, el 1823, quan va trencar les normes 
escolars existents en aquell moment en agafar la pilota 
de terra i córrer amb aquesta a les mans [Dunning and 
Sheard, 1979; 2005]). Es tracta en la seva quinta essèn-
cia d’una creació ‘social’ o ‘de grup’, que va començar 
a prendre la forma moderna en el segon i tercer quarts 
del segle xix. Malgrat els recents arguments contraris de 
John Goulstone (2001) i Adrian Harvey (2005), és gai-
rebé segur que es va desenvolupar originàriament en una 
o més escoles públiques angleses i a les universitats de 
Cambridge i Oxford i no es pot oblidar el lloc que ocu-
paven les esmentades escoles i universitats en la societat 
britànica a mitjans i finals del segle xix.

El 1953, el periodista Geoffrey Green va especu-
lar amb el fet que fossin diverses les escoles públi-
ques implicades en aquest procés. Un any després, 
l’antic director Morris Marples va suggerir que 
Charterhouse i West minster van poder haver estat 
els primers llocs. Més recentment, en una afirmació 
absurda, sense fer referència a cap font primària o 
secundària i oblidant aparentment el fet que els nois 
jugaven amb una pilota de forma estranya, ni esfèrica 
ni oval, Richard Giulianotti es decideix per Harrow: 
“Els vells de Rugby i Eton”, informa –o més aviat 

En el curs del seu desenvolupament cap a un esport global, el futbol 
s’ha convertit en una activitat en la qual participen directament i 
com a espectadores persones de tot el món. (Foto: http://www.flic-
kr.com/photos/syrialooks/153589599/in/photostream/)
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desinforma– el lector, “desenvolupen un joc aspre i 
amb les mans, mentre que els d’Harrow prohibien 
aquestes accions” (Giulianotti, 1999, pàg. 4). De fet, 
com Graham  Curry (2001) va aconseguir demostrar, 
l’enorme quantitat d’evidències històriques disponi-
bles, suggereixen amb força que el prototip inicial de 
joc amb limitació de l’ús de les mans, és a dir, utilit-
zant principalment els peus i sense tanta aspresa, va 
ser invenció dels nois d’Eton. El van anomenar ‘el 
Joc de Camp’ (‘the Field Game’). Pot ser que funcio-
nessin d’acord amb alguns professors, però està clar 
que els Old Etonians del Trinity College, Cambridge, 
alguns estudiants, altres amics del  College (College 
Fellows), encara que sense intenció, van exercir un 
paper central en iniciar avenços en el joc que serien 
molt importants en el seu desenvolupament posterior. 
De fet, són les normes de Cambridge de 1863, en 
gran mesura basades en les d’Eton –com s’ha de-
mostrat– les que va adoptar, amb petits canvis, la 
‘Football Association’ quan més endavant es va fun-
dar aquell mateix any. Resumint, sembla que l’esport 
de la gent va començar com a activitat exclusiva de 
l’estrat superior de l’elit social anglesa. Com es pot 
explicar l’extensió del joc, la seva transformació des 
d’una activitat social d’elit a un esport popular glo-
bal?

La difusió del futbol va començar a la Gran Bre-
tanya i Irlanda. Des del començament va ser un pro-
cés d’expansió tant geogràfica com social. El procés 
de difusió internacional va ser una mica més lent i li-
mitat dins de l’imperi britànic, en el qual, a excepció 
del Canadà –influït pels Estats Units– el cricket i el 
rugbi eren els principals esports exportats pel Regne 
Unit. No és el cas, tanmateix, del que l’historiador 
Harold Perkin (1989) va denominar l’‘Imperi Britànic 
informal’. És a dir, el format per soldats britànics, 
mariners, comerciants, enginyers i altres professio-
nals que van formar clubs als llocs de l’estranger, 
independentment de les colònies, en els quals es 
van establir o en els quals treballaven i on els natu-
rals del lloc van copiar el joc dels britànics, així com 
estrangers educats i formats a la Gran Bretanya que 
formaven clubs en tornar al seu país d’origen. Més 
recentment el joc va començar a desenvolupar-se en 
els antics dominis, sobretot a Austràlia, per mitjà dels 
emigrants de l’est i del sud d’Europa. Com ha asse-
nyalat Vamplew (1988), això va portar els australians 
de descendència britànica, aficionats a alguna de les 
dues formes de rugbi existents al país, a anomenar 

el futbol ‘wogball’, terme pejoratiu i políticament in-
correcte.

Els qui llegeixin aquest treball s’hauran adonat que 
he començat utilitzant els termes “Gran Bretanya” i 
“britànic” i no “Anglaterra” i “anglès”. És així per-
què els habitants d’altres parts del Regne Unit, a més a 
més dels anglesos, i d’Irlanda van començar a ser part 
important en el desenvolupament del joc. En un primer 
moment, aquest va ser el cas en concret dels escoce-
sos, que van ser importants tant en l’esport per si ma-
teix com en la seva administració, tant a Anglaterra com 
a Escòcia. Per exemple, Lord Kinnaird (Green, 1953, 
pàg. 44), un Old Etonian escocès, estudiant del Trini-
ty College Cambridge va ser un dels primers presidents 
de la Football Association; i alhora, la Football League, 
formada el 1888, va ser una idea d’un altre escocès, 
Wil liam McGregor. Els escocesos van ser també els pa-
res del driblatge i part central dels primers professio-
nals. Entre aquests últims hi havia James Love i Fergus 
Suter de Partick Glasgow que jugaven –i els pagaven per 
fer-ho– a Lancashire, Darwen, contra els Old Etonians a 
la final de la Copa FA de 1879, i Peter Andrews i James 
Lang, que van jugar a Sheffield amb l’Heeley Club cap 
a la mateixa època (Green, 1953 pàg. 96). Homes com 
els anteriors eren anomenats despectivament pels gurus 
de l’amateurisme com ‘els professors escocesos’, potser 
pel que podien ensenyar als anglesos d’un joc que co-
mençava a constituir-se, potser pel fet que, il·legalment, 
els pagaven. 

Cap a finals del segle xix i començaments del xx, 
van començar els moviments per formar organitza-
cions internacionals de futbol però, amb la prepotèn-
cia imperial típica, els britànics es van negar a pren-
dre-hi part, aparentment perquè no creien que uns 
‘simples estrangers’ fossin capaços de dirigir un es-
port que ells (els britànics) havien inventat. La FIFA 
(Federació Internacional d’Associacions de Futbol) 
es va crear a París el 1904 amb delegats de Bèlgi-
ca, Dinamarca, França, Holanda, Espanya, Suècia i 
Suïssa. Els representants de la Gran Bretanya i Irlan-
da es van fer notar per la seva absència. La ‘Football 
Association’ britànica es va associar a la FIFA el 
1906. Tanmateix, la va abandonar el 1914, va tornar 
el 1924, la va tornar a abandonar el 1928, per tor-
nar a afiliar-s’hi, de manera definitiva, el 1945. L’ús 
dels acrònims FIFA i UEFA, en part anglicismes, per 
denominar les primeres organitzacions internacionals 
del futbol és ja un signe de globalització. Igual com 
el domini del joc i de la seva organització, primer 
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fora de la Gran Bretanya i més tard fora d’Europa. 
Aquesta última afirmació no significa negar el fet que 
el poder econòmic d’Europa va permetre a les seves 
lligues de futbol importar bons jugadors de la resta 
del món, tot fent que aquestes lligues fossin cada ve-
gada més cosmopolites i internacionalitzades. Tanma-
teix, el primer element de la globalització per se del 
futbol el constitueix una de les condicions prèvies per 
allò que podríem anomenar la ‘internacionalització 
domèstica’ de les lligues europees. Com es pot expli-
car l’emergència del futbol el segle xx com l’esport 
d’equip més popular? Molts sociòlegs i historiadors 
que han escrit sobre el tema semblen passar per alt 
les raons que expliquen l’èxit del futbol. Tanmateix, 
aquestes són inherents a la pròpia estructura del joc i 
no són difícils de trobar. Per exemple, el futbol és un 
joc que no requereix gaire en qüestió de vestimenta o 
equipament i és, comparativament, barat de jugar-hi. 
Les seves ‘lleis’ o normes -potser amb l’excepció del 
fora de joc- són relativament fàcils d’entendre i faci-
liten un joc ràpid, fluid i obert, un joc en el qual es 
pot obtenir un equilibri entre un complex de polaritats 
interdependents, com l’atac i la defensa, la força i la 
tècnica, el joc individual i el col·lectiu (Elias i Dun-
ning, 1966; 1971; 1986; 2005; Dunning, 1999). Sens 
dubte, els partits poden ser avorrits. També poden 
defraudar les expectatives de jugadors i espectadors. 
Però l’estructura del joc, tal com es va començar a 
forjar a partir de 1860 –com sol passar amb altres 
desenvolupaments socials, no va seguir una línia rec-
ta– va permetre la generació contínua de nivells de 
significat i interès que la majoria de les vegades sa-
tisfan tant jugadors com espectadors i que porten a 
discussions interminables sobre, per exemple, si el 
Chelsea de Hiddinck insisteix massa en l’aspecte de-
fensiu o si l’Arsenal de Wenger insisteix massa en 
l’atac. En el fons d’aquesta estructura resideix el fet 
que els partits de futbol siguin lluites competitives en 
l’aspecte físic, en el mental i en el tàctic entre dos 
grups, jugats amb una pilota i governats per normes, 
rituals i controls que intenten quadrar el cercle entre 
els aparents contraris de rivalitat i amistat i que per-
meten que sorgeixin les passions i alhora mantenir-les 
dins del que es consideren uns límits ‘civilitzats’, so-
cialment acceptats. Des del moment en què s’accepten 
voluntàriament, les normes i hàbits del futbol limiten 
també el risc de lesions serioses en els jugadors, en-
cara que, òbviament, no eliminen totalment aquest 
risc. Els espectadors tampoc no estan completament 

segurs en els esdeveniments, com ho mostren tràgica-
ment els exemples d’Heysel i Hillsborough.

El futbol,en el seu nivell més alt també té qualitats 
semblants a les del ballet i això, al costat del color de 
les indumentàries dels jugadors i altres elements de pre-
sentació dramàtica, ajuden a explicar el seu atractiu per 
als espectadors. L’atractiu es pot veure augmentat pels 
elements de ‘carnaval’ espontani o planejat que aporten 
les aficions. Sens dubte, hi ha altres esports que tenen 
algunes de les característiques enumerades anteriorment, 
però només el futbol les integra totes; la major part del 
temps, almenys. I aquesta és la raó per la qual s’ha con-
vertit en l’esport d’equip més popular del món sencer. 
Per acabar permetin-me comentar alguns dels aspectes 
més problemàtics del futbol.

Alguns problemes del futbol 
en l’actualitat

No cal ser un geni per adonar-se que, malgrat, i 
probablement també a causa del seu èxit, el futbol no 
es troba exempt de problemes. En el context d’aquest 
article, només és possible oferir un breu comentari de 
quatre d’aquests problemes. Com he suggerit anterior-
ment, un tret comú a almenys dos i potser tres d’ells és 
el fet que va començar com un joc masculí i en gran part 
avui dia continua sent-ho. Igualment, els diners semblen 
trobar-se en l’arrel de tres dels problemes. Els quatre 
problemes són:

•	 La creixent desigualtat a tots els països que juguen 
al futbol entre clubs capaços de competir a nivell 
internacional i la resta.
•	 L’anomia experimentada per molts jugadors d’alt 

nivell i retirats.
•	 Els escàndols sexuals i la seva exposició, especial-

ment a la premsa groga.
•	 El continu flagell a nivell mundial de la violència 

entorn del futbol (hooligans).

Permetin-me que passi a analitzar-los indivi-
dualment.

La creixent desigualtat entre clubs és un fenomen 
de nivell mundial i s’expressa a Anglaterra pel fet que 
els quatre o cinc equips que encapçalen la Premier 
League han crescut tant, tant en jugadors com en re-
cursos, que cada vegada resulta més difícil als altres 
equips, fins i tot als més pròxims en la taula classifi-
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catòria, vèncer-los. Aquesta desigualtat és, sens dubte, 
conseqüència en part de la freqüent aparició en televi-
sió, els ingressos per publicitat i la participació de mul-
timilionaris de la resta del món, però també és, un cop 
més, conseqüència de la globalització del joc. És a dir, 
estem en els moments inicials de la formació de lli-
gues intercontinentals, que porten al desprestigi de les 
lligues nacionals. Aquest procés portarà la desaparició 
dels clubs més modestos o la seva conversió en semi-
professionals o, a més llarg termini, en completament 
aficionats. Es tracta d’un nou element d’injustícia que 
fa que el joc sigui injust per ell mateix. A més a més, 
en moltes lligues nacionals el resultat dels partits es-
devé completament predictible; en el cas de Gran Bre-
tanya, Arsenal, Chelsea, Liverpool i Manchester Uni-
ted guanyen gairebé sempre. Aquesta situació podria 
portar que es reduís l’interès en els clubs modestos 
pels ‘grans partits’, que els donaven abans la possibili-
tat d’atreure l’atenció a nivell nacional. De la mateixa 
manera, es redueix l’interès dels espectadors, cosa que 
produeix un efecte d’espiral descendent.

Els diners són, sense cap dubte, l’element central 
d’aquests problemes. Tanmateix, hi ha alguna raó per 
creure que tant el segon com el tercer problema apun-
tat anteriorment –l’anomia del jugador i els escàndols 
sexuals amplificats pels mitjans de comunicació– tam-
bé enfonsen les seves arrels en els diners. Els jugadors 
d’alt nivell es poden tornar anòmics perquè les seves vi-
des amb prou feines s’estructuren sobre obligacions la-
borals i perquè disposen de molt de temps i de diners. 
Es poden generar en ells desigs sense límit, al costat 

d’un sentiment de superioritat i inviolabilitat; augmentat 
aquest últim per l’adulació del públic i el seu estatus de 
persona famosa. L’existència de grups d’admiradores, 
algunes de disposades a explotar els jugadors i vendre 
les seves històries als mitjans de comunicació, també té 
la seva importància.

El tema resulta força complex i en aquest punt no 
resta sinó afegir que, mentre que el fenomen de les 
informacions sobre presumptes o reals abusos sexuals 
de futbolistes sobre dones sembla nou al Regne Unit, 
existeix al món de l’esport d’elit dels Estats Units des 
de fa més de 30 anys. La meva sospita és que es trac-
ta d’un tema estès en el temps i en l’espai, relacionat 
amb el sexe masculí i que es dóna també en l’exèrcit, 
i que el que està augmentant al Regne Unit és la infor-
mació sobre aquests assumptes més que no pas prò-
piament el nombre d’incidents. Resulta ser així per-
què anteriorment hi havia acords tàcits entre jugadors, 
entrenadors i periodistes per no treure els casos a la 
llum i en l’actualitat s’han trencat aquests acords, en 
part pel major pes del feminisme i el major poder de 
la dona.

Permetin-me anar tancant l’article amb uns comen-
taris sobre la violència entorn del futbol (els hooli-
gans), un altre problema relacionat amb el fet que con-
tinua sent un terreny bàsicament masculí. El primer és 
que, malgrat la relativa absència de violència per part 
d’hooligans anglesos en l’Euro-2004 de Portugal, exis-
teixen com a mínim quatre raons per creure que, mentre 
el seu perfil, situació social i, en certa mesura, compo-
sició social han canviat d’alguna manera, seria prematur 
pensar que el fenomen dels hooligans pertany al passat. 
En concret, per les raons següents:

•	 Es va prohibir a més de 2.000 hooligans anglesos 
fitxats viatjar a l’Euro-2004. Si no hagués estat 
així, sens dubte s’haurien produït més incidents. 
•	 El fenomen dels hooligans continua sent un proble-

ma a escala mundial en el futbol.
•	 Durant l’Euro-2004 mateix, hi va haver notícies 

d’incidents en bars repartits per tota la geografia 
del país, provocats per aficionats que veien els 
partits per televisió, especialment després de les 
derrotes d’Anglaterra contra França i Portugal. 
De fet, aquest tipus de desordres constitueixen una 
dada recurrent en tots els torneigs internacionals 
importants en els quals s’ha classificat Anglaterra a 
partir d’Itàlia-90, sobretot quan van perdre la tan-
da de penalties contra Alemanya. 

El problema dels ‘hooligans’ està molt relacionat amb el fet que 
continua sent un terreny bàsicament masculí. (Foto: http://www.
sxc.hu)
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•	 El rodatge de pel·lícules com The Football Factory 
i ID i la publicació de llibres sobre el vandalisme 
en el futbol basats en Cass Pennant i Stephón Hick-
mott, indiquen que existeix un interès continuat i 
important en el tema. No es tracta, com creuen de 
vegades els polítics, d’una qüestió que hagi de des-
aparèixer sense més ni més.
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