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El deliri esportiu 

 

 Com les malalties insidioses, el mite contemporani de l’esport resulta molt més 

pervers del que aparenta en realitat. Si no sabéssim de sempre que el col·lectiu humà es deixa 

seduir fàcilment per la insània, alguns ens exclamaríem amb aquella expressió tan pròpia dels 

desorientats: “¡El món s’ha tornat boig!”. Però no, la bogeria és un atribut permanent de 

l’espècie, i el que observem cada dia al nostre entorn no és més que una determinada fase del 

deliri constant. 

No ens ha d’estranyar, doncs, que l’esport s’hagi convertit en un dels valors més 

importants, si no en el valor suprem, de la societat en què vivim. No ens ha d’estranyar, en 

conseqüència, que algun polític hagi arribat a declarar el futbol “tema d’interès nacional”, ni  

que els mitjans de comunicació, públics o privats, considerin prioritària la informació relativa 

al futbol. No ens ha d’estranyar, tampoc, que el proclamat fracàs dels atletes espanyols a 

Sidney hagi estat objecte de rigoroses interpel·lacions parlamentàries o que els experts en 

psicopaties col·lectives es passin la vida preocupats per la violència al cinema i la televisió o 

per les anorèxiques de les passarel·les de moda (no pas per les anorèxiques de la gimnàstica 

olímpica, per cert), mentre totes les dades de què es disposa revelen que el futbol és l’activitat 

recreativa que més desgràcies personals ha produït en les últimes dècades. No ens ha 

d’estranyar, en el context en què ens movem, que, en nom dels valors socials i de la salut, els 

nens siguin educats en una cultura de l’adhesió, la competitivitat i la superació personal, i 

induïts a ocupar més de la meitat del seu temps lliure en activitats que els perjudiquen 

físicament i els paralitzen mentalment. Ara bé, que no trobem estrany que la societat deliri,  

no vol dir que ens deixem enlluernar pel deliri: practicar un exercici moderat és saludable, 

però extenuar-se per superar una marca o derrotar un contrincant no és gaire menys absurd 

que donar-se cops de cap contra una paret. 

 Perquè el deliri d’una societat desplegui tota la seva coherència interna, fa falta el 

reconeixement oficial. Les autoritats de totes les administracions ho saben molt bé i 

compleixen amb orgull el seu paper d’agent patogen màxim cada vegada que tenen ocasió de 

celebrar una copa, seure en una tribuna o donar consistència patriòtica, amb la retòrica a l’ús, 

a aquesta obscena mescla d’exhibicionisme i degradació que constitueix l’esport competitiu. 

La màxima coherència s’ha aconseguit aquest any amb la concessió del premi Príncep 

d’Astúries al ciclista nord-americà Lance Amstrong. L’home va patir un càncer. El va superar. 
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Els metges li van aconsellar que no tornés a competir. No en va fer cas i va guanyar el Tour. 

El premi se li ha concedit pel seu exemple de superació personal, és a dir, per la seva 

contribució al deliri. Diguem les coses clares: Amstrong ha rebut un premi per haver tingut el 

valor de posar en perill la seva salut. És el mateix que fan els addictes a les drogues i els 

fumadors compulsius, però em temo que hauria de canviar molt l’orientació del deliri en curs 

perquè la Fundació Príncep d’Astúries els tingués en compte en una pròxima edició del premi. 

 Si algú troba que les meves afirmacions són massa exagerades i potser fins i tot una 

mica demagògiques, li prego que consideri honestament les dades que ofereixo a continuació. 

Al nostre país no sé com estan exactament les coses, però segons la National Youth Sport 

Safety Foundation, amb seu a Boston, la pràctica de l’esport genera als Estats Units prop de 

50.000 milions de dòlars anuals en factures mèdiques (al canvi actual, uns 10 bilions de 

pessetes). No deixa de fer gràcia, diguem-ho de passada, que la despesa sanitària s’addueixi 

com a argument central en contra del consum de tabac. Una altra dada: les associacions de 

pediatres no es cansen d’advertir que la pràctica d’una especialitat esportiva no és 

aconsellable abans de superar la pubertat. Són, òbviament, clams en el desert: els pares se 

senten cofois d’acompanyar els seus fills a entrenament tres cops per setmana i d’hipotecar-los 

els dissabtes amb partits de competició, i els educadors exalten amb saviesa d’expert les 

virtuts físiques i morals de tots els esports. Amb l’esport, els nens no tan sols aprenen a 

superar-se a si mateixos, com Amstrong, sinó que també se senten feliços d’obtenir prestigi 

social sense exercitar les facultats intel·lectives i, sobretot, adquireixen l’alt valor de l’adhesió 

a uns colors, cosa que els prepara admirablement per al patriotisme. No importa que aquest 

simulacre d’afirmació nacional hagi causat en els últims quinze anys,  en estadis de tot el món, 

un total de 600 morts i milers de ferits, xifra a la qual hauríem d’afegir els dos morts i els 

centenars de ferits que van tastar la noblesa esportiva a les olimpíades d’Atlanta, i els forofos 

que de tant en tant sucumbeixen d’una punyalada a mans d’un exemplar de la mateixa espècie 

amb coloració diferent.  

 

         (Avui, 1998)

  

  


