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Resum
Aquest ar ti cle plan te ja les pre gun tes se -

güents: Quins són els ris cos de sa lut as so -

ciats a l’es port d’e lit? Són su pe riors als

que cal dria? Els qui te nen res pon sa bi li tat

mo ral i/o le gal so bre els es por tis tes, es tan

pre nent to tes les me su res rao na bles per

sal va guar dar-ne la sa lut? 

Molts es tu dis rea lit zats a di fe rents paï -

sos mos tren que un as pec te im por tant

de la cul tu ra es por ti va de l’es port pro -

fes sio nal o el d’e lit és el de la ‘cul tu ra

del risc’, que con tem pla el do lor, les le -

sions i el ‘joc dur’. Els es por tis tes d’e lit

as su mei xen –i s’es pe ra que n’assu -

meixin– ris cos im por tants per a la seva

sa lut.

Aquest ar ti cle és un es tu di so bre el fut -

bol pro fes sio nal anglès, en el qual tot -

hom es pe ra que els fut bo lis tes con ti nuïn 

ju gant, fins i tot quan te nen una le sió i

do lor, sem pre que els si gui pos si ble

fer-ho. Els ju ga dors que no po den ju gar

a cau sa d’u na le sió es va lo ren com de

poca uti li tat per al club i po den que dar

mar cats, ser ig no rats o fins i tot cau re en 

l’os tra cis me. Els ju ga dors le sio nats po -

den ser sot me sos a pres sions per tor nar

a ju gar abans d’es tar com ple ta ment re -

cu pe rats de la le sió. Pot ser s’a ma gui als

ma tei xos ju ga dors, de for ma de li be ra da, 

la na tu ra le sa i l’a bast de les se ves le -

sions i, so vint, als clubs de fut bol es vul -

ne ren les nor mes de con fi den cia li tat

mèdi ca. La con clu sió és que molts clubs

an gle sos de fut bol pro fes sio nal no es tan

pre nent les me su res ne cess àries per as -

so lir ‘l’o bli ga ció de te nir cu ra’ dels ju ga -

dors, una obli ga ció que te nen, tant le -

gal ment com mo ral ment. 

S’explota
els es por tis tes d’elit? 

A la vis ta dels fa bu lo sos in gres sos de

molts dels es por tis tes des ta cats, pot sem -

blar es trany plan te jar la qües tió de si els

es por tis tes po den es tar ex plo tats. Però és

im por tant re mar car, per co men çar, que

no tots els es por tis tes d’e lit te nen in -

gressos fa bu lo sos. Per exem ple, dels

2.600 mem bres de l’Asso cia ció de Fut bo -

lis tes Angle sos Pro fes sio nals, so la ment

800 ju guen a la Pre mier Lea gue (Pri me ra

Di vi sió); la ma jo ria juga en clubs de ca te -

go ries in fe riors i molts te nen uns in gres sos 

no més una mica més alts, o fins i tot una

mica més bai xos, que la ma jo ria dels es -

pec ta dors que els veuen ju gar. 

En se gon lloc, i el que és més im por tant,

és pos si ble que s’ex plo ti els ju ga dors en

al tres fa ce tes, a part de l’e conò mi ca. En

aquest ar ti cle, em cen tra ré més en els te -

mes de sa lut dels es por tis tes d’e lit que no

pas en els econò mics. Si es bus ca que el

con cep te d’ex plo ta ció en te mes de sa lut

si gui ope ra tiu, em plan te jo pre gun tes del
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Abstract

This pa per asks: what are the health risks

as so cia ted with eli te sport? Are they

hig her than they need to be? Are tho se

who have a mo ral and/or le gal

res pon si bi lity for ath le tes’ health ta king

all rea so na ble steps to sa fe guard the

health of ath le tes?

Nu me rous stu dies in se ve ral coun tries

have shown that an im por tant as pect of

spor ting cul tu re at the eli te or pro fes sio nal 

le vel in vol ves a ‘cul tu re of risk’, which

nor ma li zes pain, in ju ries, and ‘pla ying

hurt’. Eli te ath le tes take – and are

ex pec ted to take – se rious risks with their

health. 

This pa per draws on a study of En glish

pro fes sio nal foot ball which found that

pla yers are ex pec ted to con ti nue to play,

even when in ju red and in pain, whe ne ver

it is pos si ble to do so. Pla yers who are

una ble to play be cau se of in jury may be

seen as being of litt le use to the club and

may be stig ma ti sed, ig no red or ot her wi se

os tra ci zed. Inju red pla yers may be sub ject 

to pres su res to re turn to play be fo re they

have fully re co ve red from in jury.

Infor ma tion about the na tu re and ex tent of 

their in ju ries may be de li be ra tely with held

from pla yers and the ru les go ver ning

me di cal con fi den tia lity are fre quently

bro ken in foot ball clubs. It is con clu ded

that many pro fes sio nal foot ball clubs in

England are not ta king ap pro pria te

mea su res to meet the ‘duty of ca re’ which

they have, in both a le gal and a mo ral

sen se, to the pla yers in their em ploy ment.

Key words

Top le vel Sport, Health, Exploi ta tion,

Inju ries

Esport d’alt ni vell, Sa lut, Explo ta ció,
Le sions 

n Pa ra ules cla u

Ivan Wad ding ton plan tejan t els pro ble mes de
d’ex plo ta ció què es donen el fut bol pro fe ssio nal
(Font: BPMO pho to).



ti pus: Quins ris cos per a la sa lut van as -

so ciats a l’es port d’e lit? Són aquests ris -

cos ex ces si va ment alts? Són més alts del 

que cal dria? Estan pre nent els res pon sa -

bles mo rals i/o le gals de la sa lut dels

 atletes, és a dir, les fe de ra cions in ter na -

cio nals i, en el cas dels ju ga dors pro fes -

sio nals, els seus clubs, to tes les me su -

res ne cess àries per sal va guar dar la sa lut 

dels es por tis tes? Els es por tis tes  d’e lit,

re ben aten cions mèdi ques de qua li tat i

apro pia des a l’alt risc a què es tro ben

sot me sos? 

Ko tar ba (1983) va as sen ya lar que en la

ma jo ria de les pro fes sions la gent bus ca

d’e li mi nar el do lor de les se ves vi des

però, per con tra, els es por tis tes pro fes -

sio nals s’en fron ten al do lor de for ma ac -

ti va. De ma ne ra sem blant, Allen Gutt -

mann (1988), en re fe rir-se al do lor i les

le sions que acom pan yen ine vi ta ble ment 

la pràcti ca de qual se vol es port d’e lit,

des criu el que ell ano me na ‘des truc ció

irò ni ca’ del cos humà per ac ti vi tats que

su po sa da ment con tri buei xen a la seva

per fec ció. 

A ho res d’a ra hi ha mol tes da des que in di -

quen que els es por tis tes d’e lit as su mei xen 

–i, pot ser el que és fins i tot més im por -

tant, se su po sa que han d’as su mir– se rio -

sos ris cos de sa lut. Com va as sen ya lar

Young (1993, pàg. 373):

Per la raó que si gui, l’es port pro fes sio nal

és un lloc de tre ball vio lent i pe ri llós, ple

de ma ni fes ta cions es pe cí fi ques de ‘ma -

lal tia la bo ral’. No hi ha cap am bient de

tre ball, ni tant sols el dels mi ners, els que 

ex treuen pe tro li, o els tre ba lla dors de la

cons truc ció, que es pu gui com pa rar amb

el de les le sions ha bi tuals dels equips de

fut bol ame ricà, ho quei so bre gel, fut bol o

rug bi.

No es trac ta úni ca ment dels grans ris cos 

de sa lut re la cio nats amb l’es port d’e lit,

sinó que està clar que els ju ga dors re ben 

pres sions con si de ra bles per con ti nuar

ju gant quan es tan le sio nats o pa tei xen

do lor. Com va in di car Ro de rick (1998,

pàg. 65), un as pec te im por tant de la

cul tu ra es por ti va en l’es port pro fes sio nal 

o el d’e lit és el de la “cul tu ra del risc”,

que “nor ma lit za el do lor, les le sions i el

‘do lor en ju gar’”. 

Hi ha in nom bra bles exem ples d’es por -

tis tes que han con ti nuat com pe tint amb

le sions do lo ro ses i po ten cial ment greus.

Els exem ples se güents es tan pre sos de

tres es ports di fe rents, a tres paï sos di fe -

rents, amb cul tu res es por ti ves ben di ver -

ses. En la seva au to bio gra fia, Olga

 Korbut, me da lla d’or olím pi ca en

gimnàsti ca, des cri via com, des prés dels

Jocs Olím pics de Mu nic de 1972, van

por tar l’e quip de gimnàsti ca de la Unió

So viè ti ca de re co rre gut pel que ales ho -

res era l’Ale man ya Occi den tal. Kor but

(1992, pàgs. 81-2) va es criu re:

Du rant aquell re co rre gut per Ale man ya,

el lum ba go em feia cada ve ga da més

mal. Les in jec cions de no vo caï na em cal -

ma ven el do lor du rant unes ho res, però jo

ne ces si ta va temps per des can sar i gua -

rir-me. Al fi nal del re co rre gut, ca mi na va

com si tin gués una es ta ca a la co lum na

ver te bral...

I afe gia:

El que més re cor do d’a quells dies és el

can sa ment, el do lor i la sen sa ció de buit,

de ser una mos ca a la qual una aran ya ha

xu clat tota la sang.

Fets d’a ques ta mena no es pro du ïen úni -

ca ment en els an tics sis te mes co mu nis tes 

de l’Est d’Eu ro pa. A tot arreu es tro ben

mul ti tud d’e xem ples d’es por tis tes que

con ti nuen com pe tint o ju gant –i s’es pe ra

que ho fa cin així– mal grat te nir do lor i le -

sio nis po ten cial ment greus. Ve geu com a

exem ple, el se güent, ex tret d’u na xe rra da

avant matx de l’en tre na dor John Moi ne, de 

la Lli ga Wi gan de Rug bi, als seus ju ga -

dors: 

Hi ha una al tra cosa que us vull dei xar

cla ra. Tant se val el que tin gueu quan es -

teu le sio nats, us vull dem peus i en lí nia

de de fen sa... no m’im por ta si el fi sio te ra -

peu ta és aquí fora i vol exa mi nar-vos i

xim ple ries d’a ques tes. Això tant se me’n

dóna. El que im por ta és... que te niu dot -

ze com panys d’e quip ata cant i de fen sant

com bo jos... i d’u na al tra ban da el ‘fí sio’

dient-li a un paio si pot po sar-li el ge noll

dret en con di cions. M’és igual el que te -

niu... si el ri val està en pos ses sió de la

 pilota. Us vull dem peus i en lí nia de de -

fen sa... No hi ha ex cep cions a aques ta

nor ma. Així que, d’a ra en da vant, l’ú ni ca

jus ti fi ca ció per que dar-vos a te rra per re -

bre aten ció és per què hi ha una pau sa de

joc o per què heu per dut el co nei xe ment;

no ac cep ta ré cap més raó (Han son,

1991, pàg. 77).

La xe rra da d’e quip de Moi ne pot ser l’e -

qui va lent anglès del prin ci pi ame ricà

que ‘ju gues sem pre, tret que l’os et tra -
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Hi ha pres sions en co ber tes so bre els es por tis tes le sio nats per obli gar-los a tor nar a l’ac ció (Font: Fons

do cu men tal del CIO).



ves si la carn’ que, com va as sen ya lar

Young (1993, 382), s’ha uti lit zat du rant 

molt de temps per ra cio na lit zar una le sió 

a la Lli ga Na cio nal de Fut bol Ame ricà.

Pren guem com a exem ple el se güent

con sell d’un ‘fí sio’ de l’e quip a Marc Wil -

son, ju ga dor de l’e quip de fut bol ame -

ricà de Los Ange les Rai ders, des prés de

pa tir una le sió d’es pat lla, greu i do lo ro -

sa, en ple par tit:

Marc, tinc ma les no tí cies per a tu. La teva

es pat lla està com ple ta ment des tros sa da.

Tens una dis lo ca ció greu. No més po dria ser 

pit jor si l’os et sor tís per la pell... Així que ja 

no pots fer-li més mal, a l’es pat lla. Però

tam bé po dem in jec tar-te cal mants i fer

que tor nis al joc (Hui zen ga, 1994,

pàg. 147).

 

Expe rièn cies d’a ques ta mena són molt co -

muns en tre els es por tis tes d’e lit. Com

con ta Young et al. (1994, pàg. 190):

Hi ha pres sions ober tes i en co ber tes so bre

els es por tis tes le sio nats per obli gar-los a

tor nar a l’ac ció. Inclouen unes cer tes ‘ce -

rimò nies de de gra da ció’... com se pa rar-los

a l’ho ra de men jar, pre gun tes cons tants

dels en tre na dors, ser ex clo sos d’al gu nes

fun cions de l’e quip i d’al tres trac ta ments

es pe cials que se pa ren cla ra ment l’es por -

tis ta le sio nat. 

Els ma tei xos au tors (1994, pàg. 190)

 afegeixen que: “La pres sió a què se sot -

met el ju ga dor per què tor ni a l’ac ció

abans de re cu pe rar-se del tot pre tén

d’aug mentar les pos si bi li tats que l’e quip

triom fi i, so vint, es dóna poca im -

portància a la sa lut de l’es por tis ta a llarg

ter mini”. 

A la res ta d’a quest ar ti cle exa mi no

aquests te mes de sa lut mit jan çant un es -

tu di so bre la ges tió de les le sions al fut bol

pro fes sio nal anglès (Ro de rick, Wad ding -

ton i Par ker, 2000; Wad ding ton i Ro de -

rick, 2002). La in ves ti ga ció es va ba -

sar en en tre vis tes se mies truc tu ra des amb

19 ju ga dors ac tuals i 8 ex ju ga dors,

12 met ges de club i 8 fi sio te ra peu tes de

club. Les en tre vis tes es van rea lit zar en

clubs de la Pri me ra Di vi sió an gle sa de fut -

bol (Pre mier Lea gue) i en clubs de les tres

di vi sions in fe riors. 

Com pren dre la cul tu ra
del fut bol: risc, do lor
i le sió
Ju gar amb do lor o es tant le sio nat és un

as pec te cen tral de la cul tu ra del fut bol

pro fes sio nal. Els ju ga dors jo ves apre nen

de se gui da que una de les ca rac te rís ti ques 

que bus quen els en tre na dors de fut bol en

un ju ga dor és que aquest tin gui el que en

el fut bol pro fes sio nal es co neix com a ‘bo -

na ac ti tud’. 

Una de les ma ne res de mos trar bona ac ti -

tud a l’entrenador és con ti nuar ju gant

amb do lor o le sio nat. Estar pre pa rat per

ju gar es tant le sio nat està de fi nit com una

ca rac te rís ti ca fo na men tal del ‘bon pro fes -

sio nal’; per con tra, els qui no es tan dis po -

sats a ju gar amb do lor o le sio nats se ran

as sen ya lats com no pos seï dors de ‘bo na

ac ti tud’, com a fin gi dors o, en da rrer ter -

me, com ‘ma rie tes’. 

Un dels ju ga dors que vam en tre vis tar va

es ta blir cla ra ment aquests as pec tes, en

re su mir que una ‘bo na ac ti tud’ im pli ca el

se güent: 

Te níem un ju ga dor, de qui no diré  el nom,

que ha mar xat ja a un al tre club, que te nia

una ac ti tud fantàsti ca, per què ju ga va mal -

grat les le sions i aques tes eren cada ve ga -

da més greus. Es le sio na va una set ma na

i... dues set ma nes més tard tor na va a es tar

le sio nat. Quan tens una cama mor ta (dead

leg), saps que, si co men ces a có rrer en les

pri me res 24 ho res, va a pit jor, sen se re -

mei... i ell ju ga va per mos trar a l’en tre na -

dor que te nia una ac ti tud fa bu lo sa. Però

es ta va con tí nua ment le sio nat. Cons tant -

ment.

Quan se li va pre gun tar com reac cio nen

els en tre na dors a aquest ti pus de con duc -

ta per part de l’es por tis ta, va res pon dre:

Pen sen que és fantàstic. Fe no me nal. Surt

per mo rir pel seu club. Mo rir pel seu club.

Ara te nim un al tre ju ga dor que és de [un al -

tre país] i la seva ac ti tud és un xic plo ra mi -

ques. ‘Ja està, no ju go’... L’ac ti tud de

 tothom és ‘És un tou, no vol ju gar, no té co -

rat ge’. Ja saps, l’en tre na dor ho diu da vant

els al tres ju ga dors ‘Mi reu-vos-el, ja es que -

da un al tre cop sen se ju gar...’ I pot ser que

es ti gui real ment le sio nat. No més ho sap el

ma teix ju ga dor. Tan ma teix, la seva fama és  

que no té bona ac ti tud.

Però si surts a ju gar amb una le sió i ju gues

no ran ta mi nuts i t’està fent més mal

que bé, ales ho res ets com Bra veheart, fan -

tàstic. 

En re la ció amb el tema, hi ha una idea

tí pi ca en la cul tu ra del fut bol, se gons la

qual els ju ga dors que no po den ju gar per 

le sió i que, per tant, no po den con tri buir

di rec ta ment al co llec tiu en el camp de

joc, amb prou fei nes te nen uti li tat per al

club i se’ls pot apar tar, ig no rar o in co -

mo dar. La idea que el ju ga dor le sio nat,

al menys men tre duri la le sió, és de poca

uti li tat s’ex pres sa de for mes di ver ses.

L’an te rior en tre na dor del Li ver pool, Bill

Shankly, con si de rat per molts com el

mi llor dels en tre na dors brità nics, es ne -

ga va a par lar di rec ta ment amb els ju ga -

dors que no po dien ju gar a cau sa d’u na

le sió. Enca ra que re sul ti sor pre nent,

aques ta mena d’ac ti tuds és molt fre -

qüent en tre els en tre na dors. Un ju ga dor

ens va co men tar que al guns en tre na dors 

‘te nen la teo ria que els ju ga dors le sio -

nats no va len un ral... No ens ser vei xes

per a res, si estàs le sio nat’. 

Molts ju ga dors ens van con tar les se ves

ex pe rièn cies amb en tre na dors que eren

an tipà tics amb els ju ga dors le sio nats.

Un ju ga dor va dir que en ca ra que el seu

en tre na dor d’a quell mo ment l’ha via aju -

dat amb els seus pro ble mes de le sions,

els an te riors ha vien es tat molt menys

atents. 

Estic acos tu mat que algú em di gui: No

estàs en for ma en ca ra? Però què et pas sa?

Et vull a punt demà. Et ne ces si to di me cres

i des prés di ven dres. ‘Po sa’t les pi les’ .

Un al tre ju ga dor ens va des criu re així

l’actitud d’un dels seus an tics en tre na dors 

cap als ju ga dors le sio nats: 

Se su po sa que no estàs le sio nat. Hau ries

d’es tar ju gant. Et pa guen per ju gar. Igno ra -

va com ple ta ment el ju ga dor le sio nat. La

seva ac ti tud era: ‘ja no em ser vei xes’. 

Un dels fi sio te ra peu tes, en el ma teix

sen tit, va dir que al guns en tre na dors te -

nien la idea que: “Al fi nal, re sul ta que no 

pro duei xes res, com ells diuen, si estàs
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le sio nat. No ju gues dis sab te i no apor tes 

res de po si tiu a nin gú”. 

La fal ta de sim pa tia que mos tren al guns

en tre na dors cap als ju ga dors le sio nats pot 

im pli car, a ve ga des, que els en tre na dors

in sis tei xin per què aquests en tre nin quan

es tan le sio nats. Un ju ga dor ve terà va dir

que, des prés d’u na ope ra ció de ge noll, el

ci rur già li va acon se llar que no co rre gués

so bre su per fí cies du res fins que el ge noll

no es ti gués ben cu rat, però que el seu en -

tre na dor va in sis tir que com ple tés un pro -

gra ma d’en tre na ment, que in clo ïa có rrer

so bre pis ta dura. El ju ga dor en qües tió era 

el ca pità de l’e quip i l’en tre na dor va in sis -

tir que “do nés exem ple” als al tres ju ga -

dors. Un al tre ju ga dor del ma teix club va

ha ver de pren dre part en una ses sió com -

ple ta d’en tre na ment, en ca ra que el dia

an te rior s’ha via do nat un cop en una cos -

te lla en un par tit i te nia di fi cul tats per res -

pi rar.

“Inco mo dar”
els ju ga dors le sio nats 

L’es ta tus es pe cial dels ju ga dors que es -

tan le sio nats i no ap tes per al joc es ma -

ni fes ta de for mes di fe rents, però to tes

elles te nen com a con se qüèn cia re cor dar

als le sio nats que, men tre con ti nuïn en

aquest es tat, no te nen uti li tat per al club.

I el que és més im por tant, els ju ga dors le -

sio nats te nen una ru ti na, so vint dis sen -

ya da de li be ra da ment per ser menys

còmo da, molt di fe rent de la dels ju ga dors 

fí si ca ment ap tes. Men tre aquests úl tims

en tre nen, per exem ple, de 10 del matí a

la 1 de mig dia i te nen la res ta del dia lliu -

re, els ju ga dors le sio nats han de co men -

çar abans que arri bin els al tres i con ti -

nuen quan aquells se n’han anat, so vint

fins a dos quarts de 5 de la tar da. És clar

que la ru ti na és di fe rent, en part, per què

ne ces si ten fi sio terà pia o d’al tres trac ta -

ments. Però, de tota ma ne ra, això no ho

ex pli ca tot; es dis sen ya la seva ru ti na dià -

ria per ‘in co mo dar’ els ju ga dors le sio nats

i per què aques ta ru ti na no els en co rat gi a 

ro man dre a la llis ta de le sio nats ni un dia

més d’allò que és es tric ta ment ne ces sa ri. 

Per exem ple, un fi sio te ra peu ta que ha via

tre ba llat en dos clubs de fut bol i que en

aquell mo ment tre ba lla va en un de rug bi

ens va dir: 

So vint als clubs de fut bol em deien: ‘Fes-li

la vida una mica di fí cil al ju ga dor le sio nat.

No vo lem que es tro bin mas sa còmo des a la 

in fer me ria, as se guts ca len tons, men tre els

al tres es tan pas sant fred a fo ra’...

En pre gun tar-li quin ti pus de me su res es

pre nien per ‘in co mo dar’ el ju ga dor, va res -

pon dre: ‘avi sar-los per en tre nar més

d’hora. Que es que din quan ja ha aca bat

l’entrenament, de ma ne ra que men tre la

res ta se’n va tran quil·la ment a casa

s’hagin de que dar a fer exer ci cis ex tres’.

Una cosa sem blant va ex pres sar un al tre

fi sio te ra peu ta: 

“Si estàs per ju gar... te’n vas a casa més

d’ho ra. Si estàs le sio nat, et que des fins a

les qua tre, in de pen dent ment del dia que

si gui, en ca ra que si gui diu men ge”. 

Un al tre fi sio te ra peu ta va dir: “Crec que si

un ju ga dor està le sio nat, ha de tre ba llar

més dur i més temps i pa tir in co mo di -

tats”. Va ex pli car que als ju ga dors le sio -

nats ca lia “fer-los tre ba llar al màxim...

per què pre fe ris sin en tre nar que no pas es -

tar le sio nats”. En des criu re com s’“in co -

mo da” aquests ju ga dors, va dir que “jo els 

dei xo aquí fins que co men ça a ha ver-hi

molt de trànsit a l’au to pis ta”. D’al tra ban -

da, Geor ge Graham, poc temps des prés

d’ha ver es tat ano me nat ge rent del Tot ten -

ham Hots pur Foot ball Shortly, el 1998,

va in tro duir un sis te ma que im pli ca va que

els ju ga dors le sio nats s’ha vien de que dar

fins que ja hi ha via molt de trànsit a l’au -

to pis ta, és a dir fins al co men ça ment de

l’ho ra pun ta a la M25 (l’au to pis ta pe rifè ri -

ca de Lon dres) (Daily Mi rror, 10 de no -

vem bre, 1998). 

‘Ju gar le sio nat’ 

L’o pi nió ge ne ra lit za da que als ju ga dors

le sio nats cal po sar-los les co ses una

mica di fí cils ex pres sa la te men ça que els 
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L’estatus especial dels
jugadors que es troben
lesionats i no aptes per
jugar es posa de manifest 
de formes diverses, però
totes tenen com a
conseqüència recordar als 
lesionats que, mentre
estiguin en aquesta
situació, no són útils per
al club
(Fon t:

http://www.te rra.com.mx/

ga le ria_de_fo tos/ ima ges/

92/183024.jpg

–10.XII.04–).



ju ga dors pu guin fin gir una le sió per tal

d’es ca par-se del ri gor de l’en tre na ment i

del ma teix joc. Aques ta por és gai re bé

sem pre in fun da da, per què el de sig de

con ti nuar ju gant sem pre, fins i tot amb

do lor i le sio nat, és un va lor que els

 mateixos ju ga dors te nen in te rio rit zat;

està clar que aquests apre nen des de

 joves a ju gar amb molè sties i ho as -

sumeixen com a part de la vida del

 futbolista pro fes sio nal. Un ju ga dor va

des criu re la si tua ció de la ma ne ra se -

güent: 

Els ju ga dors te nen tan tes ga nes de re cu pe -

rar-se que el 90 % tor na a ju gar for ça

abans d’es tar com ple ta ment re cu pe rats. Jo 

no sóc di fe rent... hi ha fins i tot una cer ta

de ses pe ra ció per de mos trar que ja s’està

dis po ni ble.

Un in di ca dor del de sig dels ju ga dors de

ju gar amb le sió va ser la res pos ta a la

pre gun ta que se’ls va fer so bre quants

par tits, al llarg de la tem po ra da, ju ga ven 

sen se cap do lor o le sió. Molts ju ga dors

–i so bre tot els més ve te rans, que han

acu mu lat mol tes le sions al llarg dels

anys– van as sen ya lar que no ju ga ven

més de cinc o sis par tits per tem po ra da

sen se cap mena de le sió. Un ju ga dor ve -

terà va dir: ‘No hi ha cap ju ga dor que

sur ti a ju gar al 100 % d’es tat fí sic’. 

Els ju ga dors con ti nua ran in ten tant de ju -

gar amb le sió per un se guit de raons:

pot ser te nen por de per dre el lloc a l’e -

quip, o pot ser l’e quip està a punt de ju -

gar una sèrie de par tits im por tants. A

més a més, la ma jo ria dels ju ga dors te -

nen una for ta imat ge com a fut bo lis tes

pro fes sio nals i molts d’ells se sen ten

frus trats quan no se sen ten ca pa ços de

ju gar. 

Molts dels ju ga dors amb qui vam par lar

van des criu re amb de tall les se ves

pròpies ex pe rièn cies de ju gar es tant le -

sio nats. Un ve terà va des criu re de qui na

for ma, tot al llarg d’uns quants me sos,

ha via ju gat amb el do lor cau sat per una

le sió de ge noll i que, en can viar la for ma

de có rrer com a con se qüèn cia d’a que lla, 

va pa tir con tí nues le sions. En de ma -

nar-li que des cri vís com era ju gar amb

do lor du rant tants me sos, va res pon dre

així:

Era de pri ment... quan t’ai xe ques al matí i

no pots ca mi nar i de cop i vol ta pen ses

‘Déu, he d’a nar a tre ba llar’. Ja saps, és com 

un tre ball, ni pots tre ba llar... així que era

una cosa so bre l’al tra i no és un sen ti ment

gai re agra da ble... És frus trant, però arri bes 

a acos tu mar-te al do lor i... con ti nues ju -

gant amb do lor. I així és, mai no dius ‘no,

no ho fa ré’”. 

Un al tre ju ga dor va des criu re que li in jec -

ta ven dos cal mants abans de cada par tit,

des de fi nal de de sem bre fins al fi nal de la

tem po ra da, al maig, per po der con ti nuar

ju gant amb un dit del peu tren cat. Un al -

tre ju ga dor ve terà ens va ex pli car que al

llarg de la seva ca rre ra fut bo lís ti ca ha via

pa tit més de set ze ope ra cions, però que,

com és nor mal al fut bol pro fes sio nal, ha -

via con ti nuat ju gant amb la ma jo ria de les

le sions i ha via pos po sat les ope ra cions

fins que ha via aca bat la tem po ra da. Va

ex pli car que, a la part fi nal d’algunes tem -

po ra des, ha via ‘acon se guit’ con ti nuar ju -

gant amb le sions de ge noll, es pat lla o ab -

duc tors. Sem pre hi ha via al gun in cen tiu

per con ti nuar ju gant, per què el club es

tro ba va gai re bé sem pre en la dispu ta per

una pla ça que do nés ac cés a una com pe -

ti ció eu ro pea en la tem po ra da se güent, o

ana va bé en al gu na com pe ti ció de la

Copa. 

És clar que al guns ju ga dors pre nen la de -

ci sió de con ti nuar ju gant es tant le sio nats,

fins i tot sa bent que en fer-ho co rren el risc 

d’agreujar la le sió. Però, en al gu nes si tua -

cions no es dóna al ju ga dor tota la in for -

ma ció im por tant so bre la le sió, fins i tot de 

for ma de li be ra da, com a part d’una po lí ti -

ca. Un exem ple es pe cial ment cri da ner

ens el va do nar un met ge que tre ba lla va

per a un club que te nia una plan ti lla es -

cas sa de ju ga dors i en el qual, en con se -

qüèn cia, se sot me tia els que hi ha via a

pres sions cla res per què con ti nues sin ju -

gant. El que ve a con ti nua ció és part de la

con ver sa amb el met ge es men tat: 

Doc tor: “Vaig fer una ra dio gra fia de la tí bia

d’un ju ga dor la tem po ra da pas sa da, per -

què te nia una le sió... que po dia aca bar en

una frac tu ra per estrès. Vaig mi rar la ra dio -

gra fia i vaig veu re un cop enor me al tur -

mell, una le sió molt ve lla, però el tur mell

es ta va molt tort, de for mat. Ha via tin gut en

al gun mo ment una frac tu ra im por tant al

tur mell, a la part in fe rior de la tí bia i tot ha -

via cai gut prop de mit ja pol za da. Com pot

ju gar algú així? Ales ho res [el fi sio te ra peu -

ta] va dir: ‘No li ho di guis. No li di guis al ju -

ga dor que s’ha tren cat el tur mell, per què si 

no, dei xarà de ju gar’”. 

Entre vis ta dor: “El ju ga dor no sa bia que

s’ha via tren cat el tur mell?” 

Doc tor: “No, i no li vaig ex pli car al ju ga dor

que la ra dio gra fia mos tra va una frac tu ra

pas sa da te rri ble. Li vaig dir: ‘di ga’m, has

tin gut en al gun mo ment al gu na le sió de

tur mell o al gun do lor, en les úl ti mes tem -

po ra des, per ca sua li tat? És a dir, que no li

ho he ex pli cat”. 

Entre vis ta dor: “Però [el fi sio te ra peu ta] no

vo lia que li ho ex pli ques sis al ju ga dor, per

què?” 

Doc tor: “Bé, per què el do na rien de bai xa i

des prés co men ça ria a de ma nar de talls de

la le sió i es pre gun ta ria si s’hau ria de re ti -

rar. I tot això fa ria dis mi nuir el seu va lor en

és ser ve nut. És una mica com un mer cat

d’es claus” 

Entre vis ta dor: “Com et vas sen tir, quan no

vas do nar al pa cient in for ma ció so bre el

seu pro pi cos?” 

Doc tor: “Pre gun ta va als  meus amics què

ha via de fer. Què pas sarà, quan el ju ga dor

des co brei xi, d’a quí a 10 anys, que 10 anys

abans li vaig fer aque lla ra dio gra fia i no li

vaig dir res i que juga 10 anys més i es des -

tros sa el tur mell de tal ma ne ra que amb

prou fei nes s’hi pot sos te nir al da munt,

amb l’ar tri tis que tindrà”. 

Ne vin i Sik (1998, 83) van as sen ya lar

que tal ve ga da els en tre na dors pro cu ren

d’ocultar in for ma ció als ju ga dors so bre

l’abast de les se ves le sions i po den

empènyer els fi sio te ra peu tes a fer el ma -

teix. No es trac ta, és clar, d’un pro ble ma

que es li mi ti al fut bol. Als Estats Units hi

ha ha gut molts li ti gis so bre in for ma cions

re la cio na des amb la me di ci na es por ti va,

en les quals la prin ci pal re cla ma ció és que 

s’ocultava als es por tis tes la in for ma ció so -

bre la ve ri ta ble na tu ra le sa de les se ves le -

sions, bé per ne gligè ncia, bé in ten cio na -

da ment, amb la qual cosa es pri va va que

el ma teix es por tis ta, ben in for mat, po gués 

de ci dir si es ta va en con di cions fí si ques

de ju gar o no (Her bert i Her bert, 1991,

pàg. 121). Aques ta mena de si tua cions

plan te gen qües tions èti ques im por tants,

pel que fa a la re la ció met ge/fi sio te ra peu ta 

i amb el ju ga dor-com-a-pacient. 
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Con fi den cia li tat mèdi ca 
És una creen ça  ge ne ra lit za da que la con -

fi den cia li tat és un prin ci pi es sen cial de la

re la ció met ge-pacient. Es trac ta, però,

d’un prin ci pi que es tren ca so vint al fut bol

pro fes sio nal. El nos tre es tu di va re ve lar

que hi ha mol tes di ferè ncies d’un club a

un al tre, pel que fa a la quan ti tat i el ti pus

d’informació so bre els ju ga dors que els

met ges i fi sio te ra peu tes del club co mu ni -

quen a l’entrenador. Men tre al guns equips 

mèdics apli quen les nor mes de con fi den -

cia li tat en la seva re la ció amb els ju ga -

dors, d’altres es tan dis po sats a trans me tre 

aques ta in for ma ció per so nal, per exem ple 

re la ti va a la for ma de vida, que se su po sa

que és una in for ma ció con fi den cial en tre

met ge i pa cient (Wad ding ton i Ro de rick,

2002). Da vant d’aquest pa no ra ma, no és

gens es trany que al guns ju ga dors mos trin

una re ser va con si de ra ble a re ve lar in for -

ma ció con fi den cial al per so nal mèdic del

club. Li vam de ma nar a un ju ga dor si li

agra da ria co men tar aquests te mes amb el 

met ge o el fi sio te ra peu ta del club i va res -

pon dre amb un “No” ca tegò ric. Ho va ex -

pli car d’aquesta ma ne ra: 

Tot co rre. Tot co rre con tí nua ment. No li

pots ex pli car res a nin gú en un club de fut -

bol, per què des prés co rre. La con fi den cia -

li tat no fun cio na, en un club de fut bol.

Vaig des co brir que... una cosa que li ha via

ex pli cat al met ge va arri bar fins a l’en tre -

na dor... Bé, cal dria que hi ha gués con fi -

den cia li tat... era una cosa [un as sump te no 

mèdic] que li vaig co men tar... i es va gi rar

di rec ta ment con tra mi, i això em va sem -

blar, fran ca ment, fora de lloc... No, no con -

fia ria en nin gú.

Un an tic ju ga dor, en pre gun tar-li si el fi -

sio te ra peu ta pas sa va la in for ma ció con fi -

den cial so bre ju ga dors, va dir: 

Crec que l’en tre na dor comp ta amb al guns

mem bres de l’e quip [mèdic] que es col ten

el que ex pli quen els ju ga dors a la sala de

reha bi li ta ció... les pa rau les arri ben ràpi da -

ment a al tres ore lles, a les quals no ana ven

des ti na des... els ju ga dors ten dei xen a

obrir-se quan es tan aje guts en un llit mit ja

hora o més, o sota una màqui na, i es re la -

xen i sim ple ment par len i si el fi sio te ra peu -

ta sent aques tes pa rau les, no hau rien d’a -

rri bar més lluny. 

Un al tre ju ga dor ve terà va ma ni fes tar que, 

amb un en tre na dor an te rior, “tot el que es

co men ta va a la sala del ‘fí sio’ arri ba va de

se gui da a ore lles de l’en tre na dor”. Els ju -

ga dors, feien bro ma so bre la si tua ció,

però ana ven amb molt de comp te del que

deien a la sala del fi sio te ra peu ta. 

Un al tre ju ga dor ve terà va des criu re una

im por tant rup tu ra de la con fi den cia li tat

mèdi ca. En un in ci dent del club, el met ge

es va po si cio nar cla ra ment de part del

club, i va uti lit zar la in for ma ció mèdi ca

con fi den cial re la ti va a un ju ga dor per de -

fen sar els in te res sos del club da vant dels

del ju ga dor. El ju ga dor ho va des criu re

d’aquesta ma ne ra: 

El met ge del club, en la meva opi nió, es va

col·lo car ell ma teix en una si tua ció de li ca da.

M’ha vien ope rat i el meu con trac te fi na lit za va 

en aca bar la tem po ra da... i m’a na ven al da -

rre re [tres clubs an gle sos des ta cats], l’Atlètic

de Ma drid i el Lió. Tres o qua tre set ma nes

més tard, quan em tro ba va en con ver ses amb

aquests clubs, el met ge del club em va cri dar

a una reu nió... em va cri dar i em va dir que

pas sés per casa seva... vaig arri bar i hi era ell

amb el ci rur già que m’ha via ope rat [...] El

met ge del club em va dir: ‘Estàs pen sant a

dei xar el club, aquest es tiu?’ ‘Sí’, li vaig dir. Ell 

va dir, ‘Bé, el ci rur già ens ha dit que so la ment 

et que da un any de ju gar al ni vell més alt. Si

es cam pem aques ta in for ma ció, cap club del

món no pa garà mi lions de lliu res per tu’. Vaig

dir: ‘Bé, què vols dir?’ Va dir: ‘Bé, si pen ses

dei xar el club i es cam pés sim aques ta in for -

ma ció [...] doncs, això, nin gú no et con trac ta -

ria’. O si gui que [...] fi nal ment, vaig sig nar un

nou con trac te i em vaig que dar. 

L’in ci dent co men tat a la cita an te rior ha via

pas sat al guns anys abans i, en el mo ment

de l’en tre vis ta, el ju ga dor con ti nua va ju gant

al ma teix club. El ju ga dor va dir que pen sa -

va que, pro ba ble ment, el met ge del club ac -

tua va sota una gran pres sió, se gu ra ment del 

pro pie ta ri del club, però va afe gir que no per 

això jus ti fi ca va la seva con duc ta: ‘pos si ble -

ment es ta va sotmès a una gran pres sió,

però va ac tuar ma la ment’. 

Con clu sió 

L’es tu di que hem co men tat és un dels molts 

es tu dis re cents que han plan te jat el tema de 

l’a ten ció mèdi ca al fut bol pro fes sio nal a

Angla te rra. Dos es tu dis van des co brir que el

ni vell d’os teoar tri tis en tre fut bo lis tes re ti -

rats era molt alt, sor pre nent ment més alt,

que el de la po bla ció ge ne ral (Tur ner et

al., 2000; Dra wer i Fu ller, 2001). Un al -

tre es tu di va po sar al des co bert que el risc

de le sió al fut bol pro fes sio nal era 100 ve -

ga des su pe rior al risc en les pro fes sions

con si de ra des d’alt risc, com ara la cons -

truc ció i la mi ne ria (Haw kins i Fu ller,

1999). Un es tu di so bre cinc clubs pro fes -

sio nals de fut bol va des co brir que no com -

plien els re qui sits le gals de Ges tió de la

Sa lut i Se gu re tat de les nor ma ti ves la bo -

rals de 1992 (Haw kins i Fu ller, 1998),

men tre que una va lo ra ció del risc per al

ju ga dor dels camps de joc, as sen ya la va

que so la ment el 42 % dels clubs an gle sos

acon se guien una qua li fi ca ció ac cep ta ble

res pec te d’a quest tema (Fu ller i Haw kins,

1997). 

La nos tra in ves ti ga ció i els es tu dis es men -

tats, en el seu con junt, di bui xen un qua dre

de la ges tió del risc i de les aten cions mèdi -

ques al fut bol pro fes sio nal anglès que cons -

ti tueix una autè nti ca preo cu pa ció. Ha es tat

cal cu lat re cent ment que els clubs an gle sos

no gas ten gai re més del 2,5 % del seu pres -

su post per a ju ga dors en te mes mèdics. Per

fer-se’n una idea, aques ta xi fra es pot com -

pa rar amb el que es gas ta una em pre sa en

el man te ni ment de la seva flo ta au to mo bi -

lís ti ca; es cal cu la que el man te ni ment anual 

i els cos tos de l’as se gu ran ça es tro ben en tre

un 20 i un 30 % del seu va lor (John son,

1998). Fins que els clubs no fa cin tots els

pas sos ne ces sa ris per as se gu rar-se que dis -

mi nuei xen els ris cos de le sió, do lor i in ca pa -

ci tat, és co rrec te i apro piat qües tio nar-nos

si els fut bo lis tes d’e lit, i d’al tres es por tis tes,

es tan sent ex plo tats. 
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Hi ha una  creen ça ge ne ra lit za da que la con fi den -
cia li tat és un prin ci pi es sen cial en la re la ció met -
ge-pa cient. Es trac ta, però, d’un prin ci pi vul ne -
rat  so vint en el fut bol pro fes sio nal
(Fon t: http://www.bra fas ports.org/esp/ima ge nes/ 
ame di ca.jpg –10.XII.04–).
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