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Apuntes para el siglo XXI

No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué
puerto se dirige.

ARTHUR SCHOPENHAUER
(Filósofo alemán, 1788-1860)

Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la

misma caja.
(Proverbio italiano)

De los juegos colectivos a los deportes de equipo
Equipo, colectivo, conjunto, agregado, unión, adición,

cúmulo, sintonía, sinfonía, conglomerado, apiñamiento,

agrupación, asociación, concurrencia, corporación,

asamblea, colección, hornada, cuadrilla, piña, grupo,

hatajo, pléyade, partida ... son sinónimos de un concepto

marco que da pie a una serie de actividades, basadas en la

cooperación y solidaridad compartida de los miembros de

un colectivo humano en aras de un objetivo común.

El hombre ha necesitado asociarse para poder desempeñar sus

tareas básicas, la subsistencia y la construcción de realidades

socio-culturales que le permitan mejorar sus condiciones de

vida. De esta necesidad surgen los diferentes grupos sociales:

la pareja, la familia, la banda, la tribu, el pueblo, la nación, el

estado... de cuya eficacia han dado buena muestra las

diferentes civilizaciones que han existido en nuestro peregrinaje

histórico. Los pueblos que mejor se han asociado y

compenetrado, estableciendo una dinámica red de relaciones y

comunicaciones fundamentadas en un eficiente sistema

educativo, son aquellos que han protagonizado grandes logros

y aportaciones en el acervo cultural humano.

En su proceso vital, el hombre ha contrapuesto la parte seria de

la vida, el horno faber, a la parte lúdica, surgiendo el horno

ludens y en la contemporaneidad el horno sportivus, debido a la

omnipresencia actual en nuestro planeta del fenómeno

deportivo. Desde los albores de la civilización humana, nuestros

ancestros se asociaban para jugar al igual que lo hacían para

subsistir, en una réplica exacta de la importancia que tenía para

ellos la agregación de fuerzas y la complicidad para ser eficaces

en la parte lúdica e imaginativa de sus vidas ante una

confrontación ficticia. Así surgen los juegos colectivos, con

desigual aceptación e interés entre los distintos pueblos, según

el nivel de civilización y en función de los valores culturales más

genuinos de cada grupo. En estos juegos de asociación el

hombre se educaba practicando la cooperación y la oposición,

se agrupaba, se interaccionaba, se socializaba aprendiendo a

trabajar en equipo para lograr una meta común.

En la mayoría de las diversas civilizaciones que han coexistido

a lo largo de la historia, observamos que han desarrollado

distintos juegos colectivos que en ocasiones son de creación

propia y otras son adaptaciones de juegos de procedencia

foránea. La mayor parte de las civilizaciones que han existido

desde la conquista de la inteligencia por el horno sapiens

sapiens, se caracterizan por la gran afición, complejidad y

desarrollo de sus juegos colectivos. Mediante la Antropología

conocemos que los pueblos menos evolucionados, presentan

actividades lúdicas muy simplistas que no están diferenciadas

del resto de actividades de su colectivo social. Sin embargo,

los pueblos que han dado lugar a las grandes civilizaciones

poseen unas estructuras que dan cobijo e importancia social e

institucional a sus juegos, los cuales gozan de gran

predicamento popular. Los juegos colectivos son una notable

muestra del nivel de desarrollo y complejidad de un grupo

social determinado, así como de su original interpretación (de

lo ficticio, de lo imaginado y de lo simbólico) en las redes de

comunicación que se establecen entre sus protagonistas: en la

forma de cooperar, en los roles específicos, en las reglas, en

los objetivos, en la competencia o en el reconocimiento social

obtenido.

Los juegos colectivos representan prácticas recreativas

evolucionadas de gran aceptación social, cuyo significado ritual

y simbólico denota el nivel socio-cultural de una civilización.

Los pueblos de mayor nivel presentaban una buena

estructuración en sus juegos colectivos con marcadas

connotaciones rituales y sociales, siendo éstos una muestra

palpable de su propia evolución. Estas prácticas lúdicas de

cooperación y oposición giraban generalmente en torno a un

móvil lleno de significaciones lúdico-religiosas: la pelota.

La pelota ha sido el móvil lúdico más versátil, dinámico,

ambivalente y popular que el hombre ha conocido a lo largo de

su trayectoria recreativa a través de los tiempos. Este elemento

no fue desarrollado por todas las culturas y ni siquiera fue

conocido por un significativo número de pueblos antiguos de
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El hombre ha necesitado asociarse para poder desempeñar sus
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socio-culturales que le permitan mejorar sus condiciones de

vida. De esta necesidad surgen los diferentes grupos sociales:

la pareja. la familia. la banda, la tribu, el pueblo. la nación. el

estado... de cuya eficacia han dado buena muestra las

diferentes civilizaciones que han existido en nuestro peregrinaje

histórico. Los pueblos que mejor se han asociado y

compenetrado, estableciendo una dinamica red de relaciones y

comunicaciones fundamentadas en un eficiente sistema

educativo, son aquellos que han protagonizado grandes logros

y aportaciones en el acervo cultural humano.

En su proceso vital, el hombre ha contrapuesto la parte seria de

la vida, el horno !aber, a la parte lúdica, surgiendo el horno

ludens y en la contemporaneidad el horno sportj~us, debido a la

omnipresencia actual en nuestro planeta del fenómeno

deportivo. Desde los albores de la civilización humana, nuestros

ancestros se asociaban para jugar ar igual que lo hadan para

subsistir. en una réplica exacta de la importancia que tenía para

ellos la agregación de fuerzas y la complicidad para ser eficaces

en la parte lúdica e imaginativa de sus vidas ante una

confrontación ficticia. Así surgen los juegos colectivos, con

desigual aceptación e interes entre los distintos pueblos, según

el nivel de civilización y en función de los valores culturales mas

genuinos de cada grupo. En estos juegos de asociación el

hombre se educaba practicando la cooperación y la oposición,

se agrupaba, se interaccionaba, se socializaba aprendiendo a

trabajar en equipo para lograr una meta común.

En la mayoría de las diversas civilizaciones que han coexistido

a lo largo de la historia, observamos que han desarrollado

distintos juegos colectivos que en ocasiones son de creación

propia y otras son adaptaciones de juegos de procedencia

foránea. la mayor parte de las civilizaciones que han existido

desde la conquista de la inteligencia por el horno sapiens

sapiens, se caracterizan por la gran afición, complejidad y

desarrollo de sus juegos colectivos. Mediante la Antropología

conocemos que los pueblos menos evolucionados, presentan

actividades lúdicas muy simplistas que no están diferenciadas

del resto de actividades de su colectivo social. Sin embargo,

los pueblos que han dado lugar a las grandes civilizaciones

poseen unas estructuras que dan cobijo e importancia social e

institucional a sus juegos, los cuales gozan de gran

predicamento popular. Los juegos colectivos son una notable

muestra del nivel de desarrollo y complejidad de un grupo

social determinado, asr como de su original interpretación (de

lo ficticio, de lo imaginado y de lo simbólico) en las redes de

comunicación que se establecen entre sus protagonistas; en la

forma de cooperar, en los roles especificos, en ras reglas, en

los objetivos, en la competencia o en el reconocimiento social

obtenido.

Los juegos colectivos representan prácticas recreativas

evolucionadas de gran aceptación social, cuyo significado ritual

y simbólico denota el nivel socio-cultural de una civilización.

Los pueblos de mayor nivel presentaban una buena

estructuración en sus juegos colectivos con marcadas

connotaciones rituales y sociales, siendo éstos una muestra

palpable de su propia evolución. Estas prácticas lúdicas de

cooperación y oposición giraban generalmente en torno a un

móvil lleno de significaciones lúdico-religiosas; la pelota.

La pelota ha sido el móvil lúdico más versátil, dinámico,

ambivalente y popular que el hombre ha conocido a lo largo de

su trayectoria recreativa a través de los tiempos. Este elemento

no fue desarrollado por todas las culturas y ni siquiera fue

conocido por un significativo número de pueblos antiguos de
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los que tenemos noticias. Sin embargo. en las civilizaciones en

las que se conoció la pelota como objeto lúdico polivalente.

ésta sedujo a sus manipuladores '1 se constituyó en un

instrumento de comunicación, de duelo (de

cooperación/oposición con los demás), de consenso en la

aceptación de las normas, de interacción con el medio, de

conllicto simbólico, de poder, de diversión. de placer, de

aprendizaje, de creación, de decisión '1, en suma, de

afectividad.

Muchos juegos colectivos de pelota han sido auténticos

precedentes de los deportes de equipo actuales. En estas

prácticas la pelota procedía del entorno, por lo que sus

características '1 comportamiento variaban en función del

materíal utilizado, desarrollándose actitudes corporales

diversas en relación a la naturaleza del objeto. Surge de

manera espontánea la técnica con el fin de buscar eficacia

lúdico-motriz, en estrecha relación con las normas

configuradas por los propios jugadores a través del contrato de

juego. Así, vemos como unas veces la pelota era una vejiga de

animal llena de aire, otras un amasijo de hojas del entorno de

forma más o menos esférica, en Mesoamérica la pelota

provenia de la manipulación esférica dellatex (caucho),

actualmente se fabrican pelotas '1 balones con material

sintético que procede o sustituye al caucho.

A partir de los juegos de pelota ancestrales: el juego de pelota

precolombino, el episkeo griego, el harpastum romano, el

kemari japonés, el shinny de las tribus indígenas

norteamericanas, la soule medieval europea. el calcio

florentino, el buzkashi afgano '1 otras prácticas lúdicas de

origen chino, persa, esquimal, egipcio, musulmán. europeo o

americano; surgen los deportes de equipo. Su lógica interna

viene determinada por la relación con el espacio, comunicación

con otros jugadores, imperativos temporales, reducción de la

incertidumbre medioambiental, la codificación de la

competencia, la relación con la pelota (la técnica) '1 las

consignas estratégicas que cada deporte de equipo establece

para atacar '1 defender la meta (la táctica).

los juegos colectivos han sido prácticas lúdicas '1 festivas

desarrolladas por los miembros de sociedades muy

evolucionadas, 'la que para su puesta en escena es necesario

conocer '1 dominar una serie de facetas que van desde la

actuación '1 responsabilidad individual hasta el trabajo de

equipo '1 la responsabilidad colectiva. A través del proceso de

deportivización que se da en los paises anglosajones a partir de

la segunda mitad del siglo XVIII, los antiguos juegos colectivos

se transforman en los nuevos deportes de equipo.

El juego ha existido siempre, el deporte no. Éste es hijo del

juego, pertenece a la categoria lúdica de "Agon" -compe!ición-

con importantes componentes de "Alea"-suerte- '1 algo de

"Mimicry"-representación- (R. Caillois, 1958), '1 además se

nutre de las formas de juego primigenias llamadas populares o

tradicionales, precisamente porque eran practicados

masivamente por las distintas clases sociales desde muy

antiguo. las prácticas deportivas actuales vienen

predeterminadas por unas prácticas lúdicas ancestrales que es

preciso agrupar para abordarlas desde una perspectiva cultural

pe<lagógica, técnica '1 funcional común.

En la batalla que mantienen los distintos deportes por captar

adeptoS/as deportivos/as se conjugan mensajes y estrategias

muy perniciosas para los intereses de nuestros niños/as. No es

válido el argumento de que un deporte en concreto es el más

completo '1 representa toda la gama de posibilidades motrices

del ser humano, tampoco es ético aprovechar el tirón de los

milos de un deporte, explotar las modas deportivas o el éxito

momentáneo por la vigencia de una competición para lograr

incrementar el número de licencias en detrimento de otras

opciones deportivas. No obstante, lo más preocupante de esta

loca carrera a la caza '1 captura de la licencia deportiva que

mantienen un notable número de Federaciones Deportivas es el

descenso de la e<lad de iniciación a su deporte y la

exclusividad de su práctica. Este proceso supone la sustitución

de una formación motriz abierta, polivalente y acorde a la

naturaleza psicofisica del niño/a, fundamentada en el

desarrollo del esquema corporal y las capacidades

coordinativas, por otra de carácter restrictiva, exclusiva '1
limitadora que promueve el aprendizaje de técnicas hasta su

automatización.

los objetivos de los educadores deberlan ir en la Hnea de

ofrecer al niño/a, en plena madurez psicomotora, una amplia

oferta deportiva de todos los grupos deportivos tratada desde

una perspectiva pedagógica '1 cultural unificada '1 clasificada

por su afinidad estructural '1 funcional común. Mediante este

proceso el niñola debe lograr una disponibilidad motriz

suficiente para conseguir el disfrute lúdico, un desarrollo motriz

más racional y equilibrado '1, en suma, su realización personal

en todas las áreas de la práctica deportiva.

Definitivamente, los deportes de equipo son un simbolo

presente del pasado lúdico '1 cultural de la raza humana y una

representación viva de ese magnífico caudal de sinónimos que

la Lengua nos ofrece '1 que corresponden a las claves culturales

de nuestro desarrollo. Desde la óptica educativa, abogamos por

una introducción de nuestros niños/as en el período justo a ese

rico proceso de cooperación, oposición, fraternidad y

compromiso que supone la iniciación global a los deportes de

equipo.

Javier Olivera Betrán



Apunts per al segle XXI
Dossier: Humanisme a I'esport

No hi ha cap vent favorable per aquel! que no sap a quin
por! es dirigeix.

ARTHUR SCHOPENHAUER

(Filósof alemany. 1788-1860)

Una vegada acabat el joc, el rei i el peó tornen a la
mateixa capsa.

(Proverbi italiá)

DeIs jocs col·lectius als esports d'equip
Equip, col'lectiu, conjunt, agregat, unió, addició, cúmul, sintonia,

simfonia, conglomerat, aplec, agrupació, associació, concurrencia,

corporació, assemblea, coHecció, fornada, quadrilla, pinya, grup,

colla, ardat, estol, pleiade, partida... són sinonims d'un concepte

marc que dóna peu a un seguit d'activitats basades en la

cooperació i la solidaritat compartida deis membres d'un col'lectiu

huma per tal d'assolir un objectiu comú.

L'home ha necessitat associar-se per poder dur a terme les

seves tasques basiques, la subsistencia i la construcció de

realitats socioculturals que permetin millorar les seves

condicions de vida. O'aquesta necessitat sorgiran els diferents

grups socials: la parella, la familia, la banda, la tribu, el poble,

la nació, I'estat... de ¡'eficacia deis quals han donat mostra les

diferents civilitzacions que han existit en el nostre pelegrinatge

historic. Els pobles que millor s'han associat i compenetrat, tot

establint una dinamica xarxa de relacions i comunicacions

fonamentades en un eficient sistema educatiu, són les que han

protagonitzat grans fites i aportacions al patrimoni cultural

huma.

En el seu procés vital, I'home ha contraposat la part seriosa

de la vida, ¡'horno faber, a la part lúdica, i així ha sorgit

I'homo ¡udens i, en la contemporane'itat, I'homo sportivus, a

causa de I'omnipresencia actual en el nostre planeta del

fenomen esportiu. Des de les albors de la civilització

humana, els nostres avantpassats s'associaven per jugar

igual que ho feien també per subsistir, en una replica exacta

de la importancia que tenia per a ells I'agregació de forces i

la complicitat per a ser efica¡;os en la part lúdica i

imaginativa de les seves vides, davant d'una confrontació

ficticia. Així sorgeixen els jocs col'lectius, amb una

acceptació i un interes desiguals entre els diferents pobles,

segons el nivell de civilització i en funció deis valors

culturals més genu'ins de cada grupo En aquests jocs

d'associació I'home s'educava practicant la cooperació i

I'oposició, s'agrupava, interaccionava aprenent a treballar en

equip per arribar a una meta comuna.

Observem que la majoria de les diverses civilitzacions que han

coexistit al lIarg de la historia han desenvolupat diferents jocs

col'lectius, que en ocasions són de creació propia i, en altres,

adaptacions de jocs de procedencia forana. La major part de

les civilitzacions que han existit des de la conquesta de la

intel-ligencia per I'homo sapiens sapiens, es caracteritzen per

la gran afició, complexitat i desenvolupament deis seus jocs

col·lectius. Mitjan¡;ant l'Antropologia sabem que els pobles

menys evolucionats, presenten activitats lúdiques molt

simplistes que no es troben diferenciades de la resta

d'activitats del seu col'lectiu social. Tanmateix, els pobies que

han donat Iloc a les grans civilitzacions posseeixen unes

estructures que donen aixopluc i importancia social, i

institucional als seus jocs, els quals gaudeixen d'un gran

predicament popular. Els jocs col'lectius són una notable

mostra del nivell de desenvolupament i complexitat lúdica d'un

grup social determinat, així com de la seva original

interpretació (d'allo que és fictici, de I'imaginari i del simbolic)

en les xarxes de comunicació que s'estableixen entre els seus

protagonistes: en la forma de cooperar, en els rols específies,

en les normes, en els objectius, en la competencia o en el

reconeixement social aconseguit.

Els joes col-Iectius representen practiques recreatives

evolueionades de gran acceptació social, el significat ritual i

simbolic de les quals, denota el nivell sociocultural d'una

civilització. Els pobles d'un nivell més elevat presentaven una

bona estructuració en els seus jocs col'lectius, amb marcades

connotacions rituals i soeials, cosa que és una mostra palpable

de la seva propia evolueió. Aquestes practiques lúdiques de

cooperació i oposició generalment giraven al voltant d'un motiu

pie de significacions lúdicoreligioses: la pilota.

La pilota ha estat el mobil lúdic més versiltil, dinamic,

ambivalent i popular que I'home ha conegut al IIarg de la seva

trajectoria recreativa a través deis temps. Aquest element no va

ser desenvolupat per totes les cultures i ni tan 5015 va ser

conegut per un significatiu nombre de pobles anties de qué
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corporació, assemblea, coHecció, fornada, quadrilla, pinya, grup,
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marc que dóna peu a un seguit d'activitats basades en la

cooperació i la solidaritat compartida dels membres d'un col'lectiu

humà per tal d'assolir un objectiu comú.

L'home ha necessitat associar-se per poder dur a terme les

seves tasques bàsiques, la subsistència i la construcció de

realitats socioculturals que permetin millorar les seves

condicions de vida. D'aquesta necessitat sorgiran els diferents

grups socials: la parella, la família, la banda, la tribu, el poble,

la nació, l'estat... de l'eficàcia dels quals han donat mostra les

diferents civilitzacions que han existit en el nostre pelegrinatge

històric. Els pobles que millor s'han associat i compenetrat, tot

establint una dinàmica xarxa de relacions i comunicacions

fonamentades en un eficient sistema educatiu, són les que han

protagonitzat grans fites i aportacions al patrimoni cultural

humà.

En el seu procés vital, l'home ha contraposat ta part seriosa

de la vida, l'homo faber, a la part lúdica, i aixf ha sorgit

l'homo ludens i, en la contemporaneïtat, l'homo sportivus, a

causa de l'omnipresència actual en el nostre planeta del

fenomen esportiu. Des de les albors de la civilització

humana, els nostres avantpassats s'associaven per jugar

igual que ho feien també per subsistir, en una rèplica exacta

de la importància que tenia per a ells l'agregació de forces i

la complicitat per a ser eficaços en la part lúdica i

imaginativa de les seves vides, davant d'una confrontació

fictícia. Així sorgeixen els jocs col'lectius, amb una

acceptació i un interès desiguals entre els diferents pobles,

segons el nivell de civilització i en funció dels valors

culturals més genuïns de cada grup. En aquests jocs

d'associació l'home s'educava practicant la cooperació i

l'oposició, s'agrupava, interaccionava aprenent a treballar en

equip per arribar a una meta comuna.

ObselVem que la majoria de les diverses civilitzacions que han

coexistit al llarg de la història han desenvolupat diferents jocs

col'lectius, que en ocasions són de creació pròpia i, en altres,

adaptacions de jocs de procedència forana. La major part de

les civilitzacions que han existit des de la conquesta de la

intel'ligència per l'homo sapiens sapiens, es caracteritzen per

la gran afició, complexitat i desenvolupament dels seus jocs

col 'lectius. Mitjançant l'Antropologia sabem que els pobles

menys evolucionats, presenten activitats lúdiques molt

simplistes que no es troben diferenciades de la resta

d'activitats del seu col, lectiu social. Tanmateix, els pobles que

han donat lloc a les grans civilitzacions posseeixen unes

estructures que donen aixopluc i importància social, i

institucional als seus jocs, els quals gaudeixen d'un gran

predicament popular. Els jocs col'lectius són una notable

mostra del nivell de desenvolupament i complexitat lúdica d'un

grup social determinat, aixr com de la seva original

interpretació (d'allò Que és fictici, de l'imaginari i del simbòlic)

en les xarxes de comunicació que s'estableixen entre els seus

protagonistes: en la forma de cooperar, en els rols específics,

en les normes, en els objectius, en la competència o en el

reconeixement social aconseguit.

Els jocs col'lectius representen pràctiques recreatives

evolucionades de gran acceptació social, el significat ritual j

simbòlic de les quals, denota el nivell sociocultural d'una

civilització. Els pobles d'un nivell més elevat presentaven una

bona estructuració en els seus jocs col, lectius, amb marcades

connotacions rituals i socials, cosa que és una mostra palpable

de la seva pròpia evolució. Aquestes pràctiques lúdiques de

cooperació i oposició generalment giraven al voltant d'un motiu

ple de significacions lúdicoreligioses: la pilota.

La pilota ha estat el mòbil lúdic més versàtil, dinàmic,

ambivalent i popular que l'home ha conegut al llarg de la seva

trajectòria recreativa a través dels temps. Aquest element no va

ser desenvolupat per totes les cultures i ni tan sols va ser

conegut per un significatiu nombre de pobles antics de què
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tenim notícies. Tanmateix, a les civilitzacions en que es va

coneixer la pilota com a objecte lúdic polivalent, aquesta va

seduir els seus manipuladors i es va constituir en un

instrument de comunicació, de duel (de cooperacióloposició

amb els altres), de consens en I'acceptació de les normes,

d'interacció amb el medi, de conflicte simbólic, de poder, de

diversió i, en definitiva, d'afectivitat.

Molts jocs col'lectius de pilota han estat autentics precedents

deis esports d'equip actuals. En aquestes practiques la pilota

provenia de I'entorn, per aixó les seves característiques i

comportament variaven en funció del material utilitzat, i es

desenvolupaven actituds corporals diverses en relació amb la

naturalesa de I'objecte. De manera espontania sorgeix la

tecnica amb el propósit de cercar I'eficacia lúdicomotriu, en

relació estreta amb les normes configurades pels mateixos

jugadors a través del contracte de joco D'aquesta manera,

veiem com a vegades la pilota era una bufeta d'animal plena

d'aire, o en altres ocasions un grapat de fulles de I'entorn, de

forma més o menys esferica. A Mesopotamia la pilota provenia

de la manipulació esferica del latex (cautxú), i actualment es

fabriquen pilotes i balons amb material sintetic que prové del

cautxú o el substitueix.

A partir deis jocs de pilota ancestrals: el joc de pilota precolombí,

I'episkeo grec, I'harpastum roma, el kemari japones, el shinny de

les tribus indígenes nord-americanes, la soule medieval europea,

el calcio florentí, el buzkashi afganes i altres practiques lúdiques

d'origen xines, persa, esquimal, egipci, musulma, europeu o

america, sorgeixen els esports d'equip. La seva lógica interna es

troba determinada per la relació amb I'espai, la comunicació amb

altres jugadors, els imperatius temporals, la reducció de la

incertesa mediambiental, la codificació de la competencia, la

relació amb la pilota (la tecnica) i les consignes estrategiques que

cada esport d'equip estableix per atacar i defensar la meta (la

tactica).

Els jocs col'lectius han estat practiques lúdiques i festives

desenvolupades pels membres de societats molt evolucionades,

ja que per a la seva escenificació cal coneixer i dominar un

seguit de facetes que van des de I'actuació i responsabilitat

individual fins al treball d'equip i la responsabilitat col·lectiva.

A través del procés d'esportivització que es dóna en els pa'lsos

anglosaxons a partir de la segona meitat del segle XVIII, aquests

jocs col'lectius, el suport basic deis quals era el móbil lúdic

que els animava (la confrontació simulada de dos equips de

jugadors al voltant d'una pilota i unes metes) aquests antics

jocs tradicionals, diem, es transformen en els nous esports.

El joc ha existit sempre, I'esport no. Aquest és fill del joc,

pertany a la categoria lúdica d'''Agon'' -competició- amb

importants components d'''Alea'' -sort- i alguna cosa de

"Minicry" -representació- (R. Caillois, 1958) i, a més a més,

es nodreix de les formes de joc primigenies denominades

populars o tradicionals, precisament perque eren practicades

massivament per les classes populars des de molt antic. Les

practiques esportives actuals vénen predeterminades per unes

practiques lúdiques ancestrals que cal agrupar per abordar-les

des d'una perspectiva pedagógica, cultural, tecnica i funcional

comuna.

A la batalla que mantenien els diferents esports per captar

adeptes esportius/ves es conjuguen missatges i estrategies

molt perniciosos per als interessos deis nostres nens/es. No

és valid I'argument que un esport en concret representa tota

la gamma de possibilitats motrius de I'ésser huma, ja que és

el més complert, tampoc no és etic aprofitar I'embranzida

deis mites d'un esport, explotar les modes esportives o I'exit

momentani per la vigencia d'una competició per poder

incrementar el nombre de lIicencies en detriment de les

altres opcions esportives. No obstant aixó, el que és més

preocupant d'aquesta boja carrera a la cac;a i captura de la

lIicencia esportiva que mantenen un notable nombre de

Federacions Esportives és el descens de I'edat d'iniciació al

seu esport. Aquest procés suposa la substitució d'una

formació motriu oberta polivalent i d'acord amb la

naturalesa psicofísica del nenia, fonamentada en el

desenvolupament de I'esquema corporal i les capacitats

coordinatives, per una altra de caire restrictiu i exclusiva

que promou I'aprenentatge de tecniques fins a la seva

automatització.

Els objectius deis educadors haurien d'anar en la Iínia d'oferir

al nen, en plena maduresa psicomotora, una amplia oferta

esportiva de tots els grups esportius, classificats per la seva

afinitat estructural i funcional comuna, i que cal reunir per

tractar-Ies des d'una perspectiva pedagógica i cultural

unificada. Mitjanc;ant aquest procés, el nenia ha d'assolir una

disponibilitat motriu suficient per aconseguir gaudir-ne

lúdicament, un desenvolupament motriu més racional i

equilibrat i, en resum, la seva relació personal a totes les arees

de la practica esportiva.

Definitivament, els esports d'equip són un símbol present

del passat lúdic i cultural de la rac;a humana i una

representació viva d'aquest magnífic cabal de sinónims que

la L1engua ens ofereix i que corresponen a les claus culturals

del nostre desenvolupament. Des de I'óptica educativa,

advoquem per una introducció deis nostres nens/es en el

període just en aquest ric procés de cooperació, oposició,

fraternitat i compromís que suposa la iniciació global als

esports d'equip.

Javier Olivera 8etrán
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tenim noticies. Tanmateix, a les civilitzacions en què es va

conèixer la pilota com a objecte lúdic polivalent, aquesta va

seduir els seus manipuladors i es va Constituir en un

instrument de comunicació, de duel (de cooperació/oposició

amb els altres), de consens en l'acceptació de les normes,

d'interacció amb el medi, de conflicte simbòlic, de poder, de

di ....ersió i, en definitiva, d'afectivitat.

Molts jocs col, lectius de pilota han estat autèntics precedents

dels esports d'equip actuals. En aquestes practiques la pilota

pro....enia de l'entorn, per això les seves caracteristiques i

comportament variaven en funció del material utilitzat, i es

desenvolupaven actituds corporals diverses en relació amb la

naturalesa de l'objecte. De manera espontània sorgeix la

tècnica amb el propòsit de cercar l'eficàcia lúdicomotriu, en

relació estreta amb les normes configurades pels mateixos

jugadors a través del contracte de joc. D'aquesta manera,

....eiem com a vegades la pilota era una bufeta d'animal plena

d'aire, o en altres ocasions un grapat de fulles de l'entorn, de

forma més o menys esférica. A Mesopotàmia la pilota provenia
de la manipulació esfèrica del làtex (caubr.úl, i actualment es

fabriquen pilotes i balons amb material sintètic que prové del

caubr.u o el substitueix.

A partir dels jocs de pilota ancestrals: el joc de pilota precolombí,

l'episkeo grec, l'harpastum romà, el kemari japonès, el shinny de

les tribus indígenes nord-americanes, la sou/e medie....al europea,

el calcio florentí, el buzkashi afganès i altres pràctiques ludiques

d'origen xinès, persa, esquimal, egipci, musulmà, europeu o

americà, sorgeixen els esports d'equip. la seva lògica interna es

troba determinada per la relació amb l'espai, la comunicació amb

altres jugadors, els imperatius temporals, la reducció de la
incertesa mediambiental, la codificació de la competència, la

relació amb la pilota (la tecnica) i les consignes estratègiques que

cada esport d'equip estableix per atacar i defensar la meta (la
tàctica).

Els jocs col, lectius han estat pràctiques ludiques i festives

desen....olupades pels membres de SQCielats molt e\fOlucionades,

ja que per a la seva escenificació cal conèixer i dominar un

seguit de facetes que van des de l'actuació i responsabilitat

individual fins al treball d'equip i la responsabilltat col-lectiva.

A través del procés d'esportivització que es dóna en els paisos

anglosaxons a partir de la segona meitat del segle XVIII, aquests

jocs col-leclius, el suport bàsic dels quals era el mòbilludic

que els animava (la confrontació simulada de dos equips de

jugadors al ....oltant d'una pilota i unes metes) aquests antics

jocs tradicionals, diem, es transformen en els nous esports.

El joc ha existit sempre, l'esport no. Aquest és fill del joc,

pertany a la categoria ludica d'"Agon" -competició- amb

importants components d'"Alea" -sort- i alguna cosa de
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"Minicry" -representació- (R. Caillois, 1958) i, a més a més,

es nodreix de les formes de joc primigènies denominades

populars o tradicionals, precisament perquè eren practicades

massi ....ament per les classes populars des de molt antic. Les

practiques esportives actuals vénen predeterminades per unes

practiques ludiques ancestrals que cal agrupar per abordar-les

des d'una perspectiva pedagògica, cultural, tècnica i funcional

comuna.

A la batalla que mantenien els diferents esports per captar

adeptes esportius/....es es conjuguen missatges i estratègies

moll perniciosos per als ínteressos dels nostres nensles. No

és vàlid l'argument que un esport en concret representa tota

la gamma de possibilitats motrius de l'ésser humà, ja que és

el més complert, tampoc no és ètic aprofitar l'embranzida

dels mites d'un esport, explotar les modes esportives o l'èxit

momentani per la vigència d'una competició per poder

incrementar el nombre de llicències en detriment de les

altres opcions esportives. No obstant això, el que és més
preocupant d'aquesta boja carrera a la caça i captura de la

IHcència esportiva que mantenen un notable nombre de

Federacions Esportives és el descens de l'edat d'iniciació al

seu esport. Aquest procés suposa la substitució d'una

formació motriu oberta polivalent i d'acord amb la

naturalesa psicofísica del nenJa, fonamentada en el

desenvolupament de l'esquema corporal i les capacitats

coordinatives, per una altra de caire restrictiu i exclusiva

que promou l'aprenentatge de tècniques fins a la seva

automatització.

Els objectius dels educadors haurien d'anar en la Ilnia d'oferir

al nen, en plena maduresa psicomotora, una amplia oferta
esportiva de tots els grups esportius, classificats per la se ....a

afinitat estructural i funcional comuna, i que cal reunir per

tractar·les des d'una perspecti ....a pedagògica i cultural

unificada. Mitjançant aquest procés, el nenla ha d'assotir una

disponibilitat motriu suficient per aconseguir gaudir-ne

tudicament, un desenvolupament motriu més racional i

equilibrat i, en resum, la seva relació personal a totes les àrees

de la pràctica esportiva.

Defínitivament, els esports d'equip són un símbol present

del passat ludic i cultural de la raça humana i una

representació viva d'aquest magnífic cabal de sinònims Que

la Llengua ens ofereix i que corresponen a les claus culturals

del nostre desenvolupament. Des de l'òptica educativa,

advoquem per una introducció dels nostres nens/es en el

període just en aquest ric procés de cooperacíó, oposició,

fraternitat í compromis Que suposa ta iniciació global als

esports d'equip.

Javier Olivera Setran
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