
TREBALL DE FINAL DE GRAU EN 

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 

 

 

  

“NO ME’LS TORNIS A 

TOTS GAYS” 

Construint la masculinitat en un equip de waterpolo 

 

 

 

 

 

2012/2013 

Tutor: Julio Zino 

Adrià Castellón Allué 

adriacastellon@gmail.com 

  



Adrià Castellón 
 

2 

 

 

 

Resum: La institució esportiva del waterpolo representa un espai de formació i competició 

per a nens i joves. En l’espai “waterpolístic” es produeixen un seguit d’hàbitus i pràctiques 

que condicionen els cossos dels jugadors i els modelen. La construcció dels cossos dels 

participants no s’escapa a una estructuració de gènere que abraça el model binari entre allò 

masculí i allò femení. La comunitat creada en aquests espai funciona com un univers masculí 

per als seus participants, on la masculinitat es creada i venerada col· lectivament. Tanmateix 

en l’ univers masculí que es crea al voltant del waterpolo existeixen una sèrie de 

requeriments i necessitats que cada individu ha de complir per a poder accedir: marcadors 

corporals i mecànics.  Això produeix que els jugadors que estan situats en la perifèria de la 

masculinitat hegemònica produïda són menystinguts i tenen molts conflictes per a la seva 

acceptació i participació en el joc. El present article vol analitzar la construcció corporal en 

aquest col·lectiu i com els infants viuen els canvis i conflictes que sorgeixen del seu cos. 

Paraules clau: waterpolo , cos, encarnació, capital corporal, masculinitat, hàbitus, sacrifici, 

comunitat moral. 
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Introducció 

En la present investigació em centraré en la institució esportiva com a camp social a 

desconstruir.  Aquests espais que disposen de normes, patrons, líders, voluntat i límits, i és 

per on naveguen els individus. Els individus són partícules d’aquest entramat jeràrquic i 

conflictiu. La xarxa de persones i col·lectius  que participen  estableixen un camp de forces, 

on els diferents subjectes s’intenten definir i alliberar constantment de les categories que es 

promouen per una part hegemònica de la societat, per uns interessos o una voluntat de poder 

(Foucault, 1967). A l’ interior d’aquest espai social existeixen les heterotopies (Foucault,    

1967) què són construccions simbòlicament definides però es donen en el món material. Més 

concretament, les heterotopies de crisis funcionen per tal d’ordenar i configurar moments 

crítics en la vida de les persones. 

La construcció dels cossos que es produeix en aquests espais no s’escapa d’una imposició de 

gènere. En aquest tipus d’institucions el gènere és un aspecte no explícit però amb molt 

d’impacte. Una de les formes d’assegurar l’estabilitat interna dels subjectes i del marc binari 

és situar la dualitat del sexe en un camp prediscursiu  (Butler, 1990). Això naturalitza un 

tipus de conductes que, aplicades en l’educació,  queden totalment integrades en un sistema 

encara està per confeccionar. L’etapa de formació funciona com un conflicte constant on els 

subjectes adquireixen uns atributs i orientacions sexuals. 

En els processos socialitzadors que tenen lloc a l’interior d’aquests espais hi ha unes 

lògiques i uns patrons que potencien la reproducció d’unes formes de construcció corporal i 

simbòliques . A través de les pràctiques físiques i discursives els participants adquireixen 

una sèrie de formes i estructures que no solament perviuen en l’imaginari dels individus sinó 

que són encarnades per aquests. 

 

La forma en que vull abordar el treball té certes semblances amb el treball de Loïq Wacquant 

(Entre las cuerdas: cuadernos de un aprendiz de boxeador, 1995)  que investiga 

l’aprenentatge corporal en un gimnàs de boxa. En el meu cas la investigació no està feta en 

un gimnàs de boxa sinó en una piscina i amb un equip de waterpolo, concretament el de 

Premià de Mar. 

Considero que l’àmbit del waterpolo és molt adient per a treballar un aspecte  que Wacquant 

(1995) no va tractar,  com és el gènere. En la pràctica del waterpolo el component de gènere 

és una constant  amb una gran importància en la creació de jugadors de waterpolo, des de la 

postura que adopten els jugadors dins i fora de l’aigua, fins la forma de parlar, de jugar, etc.  
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L’esport és juga en una piscina  i solament amb banyador,  per tant el cos queda al descobert 

dins d’aquest ambient. És produeix una ultra visibilitat dels cossos participants amb la 

conseqüent valoració i judici d’aquests.  El cos és una part fonamental en el waterpolo, els 

requeriments físics per a jugar-hi exigeixen molt d’esforç,  moltes hores d’entrenament i 

sovint un entrenament molt dur on els jugadors arriben a patir per posar-ho en pràctica. 

Per tant ens trobem davant d’un univers formatiu i de competició on els cossos són 

manipulats i creats mitjançant unes normatives i uns hàbits que són decidits i 

institucionalitzats amb uns interessos reproductius d’un model físic hegemònic . Tanmateix, 

el físic dels individus dins del club de waterpolo és molt divers,  i sembla que molts infants i 

joves no s’apropen tant com voldrien a l’ideal. Existeix una perifèria de cossos que no són 

propers a la norma hegemònica. 

  

Aproximació conceptual 

Masculinity are ways that societies intèrpret and employ male bodies. (Connel, 2005:15) 

Segons Connel (1995) el gènere no és quelcom estàtic, sinó que es fa, es produeix, do 

gender.  Aquest fer gènere,  en el cas de les persones socialitzades com a homes (cishomes) 

l’anomenem masculinitat. La performació d’aquestes convencions socials per part dels 

subjectes són producte de la socialització que els individus han patit. Tanmateix la relació 

que cadascú manté amb el procés socialitzador ha estat concret i diferent al d’altres,  això  fa 

que els individus negociïn la seva situació en el camp d’una forma activa, re-significant 

molts termes imposats i adaptant-los al seu context.  

En front a aquest procés de diàleg entre el subjecte i el seu entorn es crea un ventall 

amplíssim de pràctiques masculines, una multiplicitat d’expressions (Connel, 2005). La 

fragmentació del concepte és la causa de la gran diversitat d’identitats masculines i la 

interrelació entre elles. Afirmar que els homes estem tots sota la mateixa identitat 

prediscursiva seria un reduccionisme i evitaria un anàlisi més a fons de la qüestió.  El 

sistema fragmentat del que estem parlant s’organitza en xarxa. 

No podem afirmar que hi ha una única masculinitat que ens imbueix a tots els participants 

del seu univers,  la masculinitat no és una essència.  L’entramat en xarxa que resulta de la 

interacció entre totes les possibles reformulacions masculines no és un espai horitzontal, els 

nusos que formen la xarxa són desiguals, hi ha un seguit de relacions de poder entre les re-

significacions d’allò masculí. En el centre de la xarxa s’hi col·loca el que diríem masculinitat 

hegemònica.  La capa social que representa l’hegemonia és la postura dominant provinent d’ 
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un poder econòmic o polític. Tanmateix aquesta dominació no implica que sigui l’expressió 

més extensa, ni que sigui realment majoritària. És la masculinitat que està en constant 

moviment colonial cap a la resta de subjectes del camp (Connel, 2005). 

Un tret de la masculinitat dominant és l’haver de ser.  Els que es submergeixen en aquest 

ambient masculí  han d’estar en constant alerta per a seguir sent considerats homes, han de 

treballar infatigablement per què la comunitat moral els accepti i els reconegui. L’home viu 

en un constant setge dels seus que fa perillar la seva situació, “el hombre es un ser que 

implica un deber ser “ (Bourdieu, 1998:48).  Així doncs l’home representa una projecció 

d’allò que podria ser,  una potència que pot desenvolupar-se.  La capacitat i la potència són 

atributs molt necessaris en aquest univers.  

Aquests significats que s’atribueixen a un univers viril són transmesos en espais de formació 

i competició com la institució esportiva, on els infants i joves han d’experimentar la 

violència i la negació del dolor. 

El procés d’ordenament dels cossos es basa en unes pautes establertes de repetició i 

adquisició de tècniques, habilitats i pràctiques. Mitjançant l’habitus, les pràctiques 

s’incorporen o s’encarnen al cos dels infants estructurant-los, “la educación bàsica es 

fundamentalmente política; tiende a inculcar formas de mantener el cuerpo en su conjunto”  

(Bourdieu,  1997:120).  El concepte d’habitus de Bourdieu (1997) ens permet incrustar el 

gènere en el cos dels individus,  ja què la forma d’enculturació que els infants reben en el seu 

procés educatiu ve de la mà de la pràctica. La utilització d’unes tècniques corporals en 

aquest ambient pretén naturalitzar diverses actituds, formes de veure el cos i d’utilitzar-lo. 

Des d’aquestes institucions s’intenta crear uns automatismes en els infants i joves que els 

serveixin per a resoldre equacions i problemes que s’aniran trobant en el seu dia a dia. 

L’ habitus és quelcom adquirit però que s’ha encarnat en els cossos dels individus, 

naturalitzant uns coneixements; reproduïm les condicions socials de la nostra pròpia 

reproducció (Bourdieu, 1997). 

L’educació dels cossos no és completa,  sempre existeix un component reflexiu i creatiu des 

del subjecte,  la identitat d’aquest permet un reflex amb la resta d’individus del camp social i 

la reflexió cap a un mateix. En el procés socialitzador els infants i joves també produeixen un 

agenciament amb l’entorn. Els diferents agenciaments i desitjos que es produeixen en 

aquestes interaccions  poden donar  marge a la creativitat.  

En l’univers corporal del que estem parlant  el cos és un objecte que a través de disciplina i 

esforç  pot oferir estatus, salut, distinció,  etc (Esteban,2004).  Més concretament, en cossos 

masculins es valora la exhibició i instrumentalització del cos, amb la força com un dels 
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màxims requeriments d’aquest.  El cos és una imatge i una eina en aquests àmbits que ha de 

seguir uns canons de vigor  i virilitat per a no ser considerat inferior. El capital corporal del 

que parlava Wacquant (1995) és una necessitat i un desig que els integrants de l’univers han 

de cuidar d’una forma recelosa, expectant,  ja que qualsevol mancança o error serà recordat i 

jutjat.  En el discurs hegemònic,  el cos perd la subjectivitat per a ser un objecte utilitzat des 

del subjecte-ment.  

Tanmateix la mateixa capacitat que permet al cos ser eina de control li  ofereix una capacitat 

subversiva, al ser un espai social reflexiu pot produir resistència i crear contrapoder. La 

noció del cos com a objecte pot ser tergiversada, el cos pot ser expressat com a arma. La 

objectivització  que rep el cos és capaç de plegar-se i crear una reflexió en el sistema, fer 

aparèixer un trencament dins de la quotidianitat corporal on els cossos són adscrits a imatges 

estereotipades (Esteban,  2004).  Per tant el cos no solament és un recipient de coneixements 

i de formes de viure,  i la construcció d’aquest també està feta en un procés de diàleg entre 

diferents poders que intenten estructurar-lo. 

Així doncs ens trobem davant d’un cos que rep imputs i a l’hora els crea, té un doble règim 

on és producte i productor de significat gràcies a la interacció que manté amb altres cossos. 

La variabilitat dels cossos queda patent,  un cos està en constant canvi i negociació amb 

diferents agents socials.  La interrelació que existeix entre els cossos  produeix una multitud 

de sensacions i emocions que sovint no són coherents. Hem de tendir cap a una concepció 

del cos més refinada, més complexa.  El cos no és un únic ens ja què aquest varia i es 

transforma constantment (Esteban, 2004).  En cada àmbit de la seva existència, pateix 

processos dialògics on en un cos poden conviure varies contradiccions.  La reflexivitat que 

existeix en el camp,  d’uns cossos cap a uns altres,  i cap a un mateix fa que els cossos 

quedin tallats,  re-configurats,  re-significats no solament per l’estructura sinó també pels 

seus integrants.  

Com hem dit abans,  el cos és un conjunt de conjunts més petits però, una multiplicitat de 

cossos que dialoguen entre ells.  La construcció del cos és una experiència corporal reflexiva 

(Connel, 1995).  

 

Metodologia  

El camp social que he estudiat és l’espai en que jo mateix he estat socialitzat, i actualment 

segueixo formant part com a jugador i com a entrenador. M’he situat des d’un lloc molt 

proper al camp, des del lloc mateix on es produïa el fet social.  D’alguna forma he seguit 
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amb les prerrogatives del treball etnogràfic clàssic, i he estat capaç de fer una observació 

participant realment compromesa amb els subjectes que m’acompanyaven en el procés.   

Sens dubte aquest posicionament ha implicat un trencament dins del context etnografia. En 

Chichi és el meu entrenador i el meu cap, la nostre relació va canviar en el moment 

d’explicar-li la meva intenció de la recerca. La meva voluntat de treballar gènere i 

corporalitat en l’àmbit de waterpolo li va semblar divertida i amenaçadora  a la vegada.  

Aquesta situació  ha anat fluctuant, i ha generat moments tensos i de complicitat amb ell.  Un 

fet molt curiós al llarg de l’any ha estat que cada cop que en Chichi feia referència a les 

actituds dels jugadors o el seu compromís amb l’equip em mirava a mi, o m’ho deia 

directament a mi. 

Aquesta consciència que va prendre en Chichi de l’estudi que feia,  va crear un trencament 

en la seva realitat del món esportiu (Ribeiro, 2008) la presència de l’antropòleg en el camp 

trenca la normalitat i provoca instants reflexius en el camp d’estudi. La relació que vam crear 

en Chichi i jo al voltant d’aquests temes i el fet que jo parlés del meu estudi amb els jugadors 

del primer equip.  També ha derivat en moltes converses informals ben interessants amb els  

jugadors.  

La relació que manté un antropòleg amb els diferents subjectes d’estudi i amb l’espai que es 

disposa a analitzar ha estat sempre un equilibri molt complicat. Tradicionalment l’antropòleg 

representava una figura estrangera,  que observava amb un complet exotisme l’univers que 

volia estudiar, això produïa un estranyament en l’investigador que li permetia observar 

aquest univers d’una forma “objectiva”. L’estranyament és una peça fonamental en la 

perspectiva antropològica (Ribeiro,  2008) que permet fer aflorar diferents fonts 

d’informació del context,  que restaven amagades pels seus integrants.  D’alguna forma 

l’antropòleg  juga un paper de nen als col·lectius on treballa ja que qualsevol “supòsit” no ho 

és per a ell. 

Aquest fenomen del que parla Ribeiro (2008) em va ser difícil d’aconseguir per no dir 

impossible.  Jo estava immers en un espai social que entenia com a meu, quelcom que jo ja 

sabia.  Pensava que ja sabia el funcionament de l’estructura en qüestió i al mateix moment 

els sentiments que produïa,  jo mateix els havia  patit.  

Això va provocar que no pogués  apel· lar a una suposada objectivitat.  El distanciament en la 

feina antropològica ha estat una constant,  la objectivitat era essència del treball científic. La 

postura objectiva ha estat molt criticada, la dificultat o impossibilitat d’escriure quelcom 

realment neutre fa que es deixi de creure en aquest “mètode” per a treballar.  
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El  jo narratiu explica com el subjecte es crea un relat de la seva vida, articulant aquesta al 

voltant de si mateix (Bloch, 2012) però sempre des del jo,  des de la subjectivitat. Qualsevol 

individu inventa el seu propi relat en funció d’una infinitat de factors difícilment 

controlables, i que per tant no existeix un buit entre els subjectes del qual se’n pugui treure 

un coneixement veritable. He produït una etnografia subjectiva,  eina que m’ha permès entrar 

al context amb més facilitat i d’una forma més profunda.  

Conforme anava avançant el treball,  el propi anàlisis destapava parts de mi completament 

interrelacionades amb aquesta realitat que abans no podia ni percebre.   L’estranyament s’ha 

reinventat,  s’ha anat destapant una complexitat que jo no em podia imaginar al començar el 

treball. D’alguna forma ha estat una antropologia encarnada (Esteban, 2004) en què les 

meves sensacions i vivències han tingut un paper importantíssim en la construcció de la 

investigació,  les meves motivacions amb l’esport, els nens, amb mi mateix,  la relació que 

establíem, etc.  El trencament en la recerca va ser l’acceptació del meu paper,  per així poder 

abordar-lo com a part integrant de la investigació. 

Per tant he fet un treball etnogràfic i auto etnogràfic  al llarg de tot l’any,  procés que m’ha 

aportat la majoria de dades del context.  

 

He complementat el diari de camp amb set entrevistes formals fetes  a tots els agents que 

juguen en l’àmbit del waterpolo.  D’aquestes entrevistes dues són a  dos entrenadors del 

club,  l’Eloi que és l’entrenador dels infantils i cadets,  i al Chichi, que és el meu entrenador i 

coordinador de la secció de waterpolo.  He fet 3 entrevistes a pares i mares de jugadors que 

tinc en el meu equip,  concretament a  2 mares i 1 pare. Aquestes mares i pares han estat 

triats en funció de la seva disponibilitat per a fer entrevistes,  i de la confiança que tenia amb 

ells.  Per últim, vaig fer dues entrevistes a dos jugadors del primer equip,  en David i l’Aniol,  

dos nois de vint anys que han jugat sempre a waterpolo i han arribat al que seria l’última 

etapa,  han “completat” la seva socialització en aquest món. 

Durant tot l’any he fet converses de caire més informal, amb la majoria de pares, jugadors 

del primer equip,  etc.  Aquestes trobades  (que en general no han estat molt dirigides) s’han 

reflectit en el meu diari de camp. 

Amb els nens de l’equip aleví  he utilitzat diferents formes per acostar-me a ells,  per suposat 

el dia a dia de l’entrenament,  però he necessitat d’altres eines; durant el primer trimestre 

vaig realitzar un petit documental per a l’assignatura d’Antropologia Visual al voltant de 

l’equip de waterpolo. També vaig demanar  als infants que m’escrivissin cartes sobre el que 

més els hi agradava del waterpolo o que es dibuixessin a ells mateixos fent l’ activitat. 
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La investigació vol encarar la construcció del cos en una institució esportiva i educativa, on 

el cos és l’agent central i és fonamental per a l’individu a l’hora de fer-se valer. La xarxa de 

subjectes que es teixeix en aquest ambient posa molt d’èmfasis en l’elaboració d’un cos 

determinat per unes conductes i formes que adjunten aquest cos al gènere masculí.  

L’espai del waterpolo actua com una comunitat. Es crea un culte al cos masculí,  el cos no 

solament com a forma i textura, sinó el seu moviment, la seva actitud i la seva potència. 

En aquest univers els jugadors pateixen molts conflictes per a adaptar-se a les exigències del 

sistema, que no deixa de posar-los sota judici, a fer-los travessar diverses proves de virilitat, 

de força,  de velocitat,  cooperació,  competició  i d’altres.  Tanmateix, els infants i joves 

estan en un procés de creixement i construcció personal.  Hi ha individus que tenen moltes 

dificultats per complir aquests requisits.  

Així doncs;  els infants que no tenen un cos adaptat als requeriments del camp social són 

acceptats? Quines estratègies utilitzen per a re-significar el seu cos i mantenir-se en aquest 

espai? 

  

 

Llançant-me a la piscina   

A continuació presentaré els rangs que travessen el cos d’un jugador de waterpolo i quina 

relació mantenen els infants i joves amb cadascun d’aquests àmbits. Aquests rangs estan 

inscrits en el mateix cos dels individus.  He observat tres rangs  pels quals els cossos dels 

nens són readaptats per a encabir dins del sistema. Les tres exposicions que faig a 

continuació intenten  explicar les vies de diàleg i negociació entre els cossos i l’univers del 

waterpolo al que tracten d’accedir.  

Aquestes mai es troben separades,  ni allunyades de les altres. Probablement una no es pot 

donar sense les altres combinacions però he fet l’exercici de separar-les per a poder abordar 

cadascuna d’elles de la forma més completa possible.  
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La comunitat moral 

 “el gym és al boxeo lo que la Iglesia a la religión; la comunidad moral sistema solidario de 

creencias y practicas” (Wacquant, 1995:49). 

Aquesta visió que fa servir l’autor per a descriure l’espai del gimnàs és molt equiparable a la 

situació de la piscina,  i l’ambient del waterpolo. En aquest espai hi ha una transmissió de 

coneixements,  amb una intenció molt clara cap a un ideal  que està blindat amb un seguit de 

dogmes i rituals per assegurar la continuïtat i qualitat del culte.  L’equip no es pot considerar 

com un grup d’iguals. La figura de l’entrenador fa que existeixi una relació vertical clara i 

definida, tanmateix ni entre els jugadors existeix una relació homogènia i plana. En aquests 

vincles existeixen uns deutes, veneracions i odis entre aquests individus.   En David (porter 

del primer equip) recordava la seva relació amb els més grans com molt problemàtica, on 

havia de vigilar i fer allò que ells li demanaven “si no fas cas pots rebre bé”. 

 

L’Ignasi és un nen d’onze anys.  Aquest és el segon any que està a la categoria dels alevins, 

per tant és dels grans de l’equip.  L’Ignasi mai ha estat un jugador molt destacat a l’equip i 

no ve molt sovint a entrenar.  Durant la temporada ha anat venint dos o tres cops per 

setmana, freqüència que queda per sota de la mitja. Ell sempre ha valorat molt l’equip i els 

seus companys.  És un infant molt atent respecte a la resta, té un caràcter molt tranquil i no 

suporta els conflictes amb la resta de companys. És el segon any que sóc el seu entrenador i 

en aquest temps ell mai ha estat molt acceptat dins del grup de jugadors, sovint ha estat 

motiu de bromes. 

L’Ignasi encara no ha fet el canvi físic.  Fet que el deixa en una posició incòmoda davant la 

resta de jugadors més desenvolupats físicament, a més a més té part del penis ficat endins,  

de tal manera que  visualment fa que tingui un penis molt petit i difícil de veure. Aquesta 

particularitat del cos de l’Ignasi complica molt  el seu pas per l’equip i fa que sigui molt 

conflictiu. Quan els nens es dutxen i es canvien  el cos queda al descobert completament i 

per tant la zona genital està a la vista.  

Va haver-hi un moment en l’any en que dos o tres membres de l’equip van  fixar-se en això, 

i durant l’estona del vestuari es dedicaven a riure’s d’ell.  La manca d’un penis prou visible 

feia que li diguessin gay,  nena, travesti,  i una sèrie d’adjectius despectius en aquest 

ambient.  No tot l’equip va participar en la caça de bruixes,  però tots hi van ser presents.  

La degradació que l’Ignasi va patir estava vinculada amb un conjunt d’atributs que el cos 

d’un home-nen ha de tenir,  uns marcadors que distingeixen el cos masculí del femení, el fet 
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que l’etiquetessin com a gay no era casual. Les diferents identitats de gènere estan 

construïdes en un terreny jeràrquic, on uns tipus de cossos són més valorats que d’altres 

(Connel, 2005). 

Al dia següent,  la mare de l’Ignasi va venir a parlar amb mi del que havia succeït al vestuari. 

Ell havia sortit plorant de la piscina mentre deia que ja no podia suportar més allò,  que volia 

deixar l’equip. Va trigar tres dies a tornar a entrenar,  i llavors ja estava més calmat. Aquell 

dia vaig cridar-lo a ell i al noi que havia estat el promotor de les burles. Primer l’Ignasi va 

explicar la seva versió,  com havia evolucionat la baralla,  i després en Nil va explicar la 

seva.  En Nil que és un nen molt xerraire, bèstia,  i que no té problemes en ficar-se amb 

ningú,  estava encongit, amb la cara vermella,  mirant al terra i parlant amb una veu molt 

tímida.   Explicava que havia tingut un dia molt difícil a l’escola i que ho havia pagat amb 

l’Ignasi.  Aquest no va ser un cas aïllat.  L’Ignasi ha estat motiu de burla durant tot l’any per 

part del Nil  majoritàriament. 

Més endavant la mare m’explicava que l’Ignasi sempre que passava per un conflicte 

d’aquests tant a l’escola com al waterpolo li demanava que el portés al metge, a què 

l’operessin,  ja que ell sabia que això era una possibilitat. La mare l’havia portat un parell de 

cops,  però a causa de l’edat del noi encara és massa aviat per a fer una operació per una raó 

estètica així que la opció va ser descartada pel moment.  

Les baralles, discussions i burles que l’Ignasi ha protagonitzat arrel del seu cos han funcionat 

com una negociació.  L’Ignasi ha intentat esser acceptat.  Durant les discussions defensava la 

seva situació particular en front del col· lectiu que el deixava de banda. El procés de 

reinterpretació del cos de l’Ignasi ha donat en una situació de desavantatge, on no tenia 

suport.  La comunitat l’ha transformant en quelcom inferior.  Això ha comportat que l’Ignasi 

volgués canviar el seu cos,   fet de que el seu cos no s’adeqüés a les demandes del grup  i 

aquest el rebutgés ha produït una inseguretat amb ell mateix (Kaufman, 1990) i una voluntat 

ferma de transformar el seu cos per un altre via. 

 

En Pol és un jugador de primer any i forma part de la generació majoritària dins l’equip 

d’alevins.  Té una forma de ser molt desenfadada i és molt ben considerat dins de l’equip,  ja 

què  sempre està fent bromes i rient. És molt amic del Nil i ells dos fan de líders de la seva 

generació. 

És un nen baix i gras, això fa que en el moment de nedar li costi més que a la resta.  Tot i 

així és molt hàbil i juga molt en els partits.  El cas del Pol és interessant perquè a priori té un 

cos que no s’adapta a l’estereotip de jugador de waterpolo. Altres infants amb les mateixes 
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característiques corporals han estat un blanc per les burles de tot l’equip o han estat deixats 

de banda per no poder assolir uns determinats  exercicis físics.  No obstant això en Pol està al 

mig de la xarxa i  actua de líder dins de l’equip. 

La situació que ostenta en Pol dins de l’equip li proporciona un capital que fa servir de 

contrapartida. En el vestuari quan l’equip es canvia es fa molta referència al cos dels nens, 

per descriure’l  o jutjar-lo,  tanmateix en Pol està eximit de moltes de les crítiques que reben 

altres cossos.  

Un dia després d’un partit ens estàvem canviant i els nens estaven fent bromes, llançant-se 

comentaris uns als altres. En la sala solament quedaven quatre o cinc nens encara per vestir-

se. La conversa s’anava escalfant, fins al punt que algú va dir la paraula gordo.  De sobte els 

que estaven  allà van callar i van mirar en Pol.  Aquest  va riure,  en el mateix moment  el Nil 

que estava al seu cantó va fer el mateix,  mirant-lo. El tema va passar pel damunt, tots els 

nens es van adonar que aquell comentari feriria a un integrant del grup, i més concretament a 

un molt important. Ningú va seguir amb la broma que s’havia escapat, tothom ho va deixar 

córrer i automàticament van canviar de tema,  sense més. La consciència que tenen els 

infants de les seves paraules fa que seleccionin molt la seva utilització.  

En Pol té un poder o un capital cultural molt elevat dins del camp social del waterpolo. Això 

fa que tenir un cos “no adequat” o en altres paraules que tingui menys capital corporal 

(Wacquant, 1995) sigui compensat a través d’altres factors com la seva relació dins del grup. 

En aquest cas el cos del Pol ha passat un procés de reinterpretació, on la seva envergadura ha 

quedat desdibuixada en el si de la comunitat. En Pol ha incorporat formes de moure’s i 

d’actuar que han fet que el seu cos canviés i s’adaptés als requeriments de l’esport. 

Els dos casos exposats anteriorment mostren dues versions d’un conflicte, els dos tenen 

cossos diversos i que per una o altre raó aquests queden al llindar de la centralitat, o al menys 

d’allò ben vist dins de l’univers corporal al que ens referim. Els dos nens tenen un complex  

amb el cos,  que no es considerat adequat.  L’exposició del seu cos els hi és problemàtica. 

L’Ignasi és objecte de burla. No aconsegueix que la resta d’iguals el reconeguin com a tal, 

això fa que tingui una gran inseguretat cap a si mateix (Kaufman, 1990). Aquest conflicte 

que els altres li reconeixen és tant dolorós que té la intenció de passar una operació amb 

l’objectiu de corregir-ho, amb la intenció d’aconseguir un capital, o una sèrie de marcadors 

que el configurin d’un altre forma, té la voluntat de passar per un procés d’ordenament 

corporal (Bourdieu, 1998) per a encaixar. 
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Per altra banda en Pol té un físic que no pot assumir alguns dels exercicis marcats de la 

mateixa forma que la resta de l’equip, la instrumentalització del seu cos queda minvada a 

causa del seu pes (Esteban, 2004) fet que podria minvar també la seva capacitat i utilitat, 

característiques molt necessàries en l’univers masculí (Connel, 2005),  ans al contrari l’equip 

li ha proporcionat un suport indispensable,  un trampolí.  Això evita que en Pol hagi de patir 

abusos o sigui caricaturitzat per la resta. El suport que rep per part del col·lectiu reorganitza 

el cos del Pol,  no és adscrit a la categoria de gras, en Pol ha fet un procés de negociació i ha 

encarnat unes actituds i formes d’actuar que el desvinculen d’un cos marginal.  

Els dos tenen una rebuda per part de la comunitat completament diferent, l’ens de l’equip 

funciona com una institució discriminatòria (Foucault, 1967) que té la capacitat de re 

formular les seves pròpies exigències segons els individus amb els que dialogui, oferint la 

capacitat de promoció i la seva contrapartida, com és l’exclusió.  

 

 

El cos sacrificat 

la moral propia de los boxeadores professionales está encapsulada en una sola palabra: 

sacrificio (Wacquant, 1995:139). 

Dins de la confraria viril de la que parlava Wacquant (1995) existeixen diferent rituals i 

cerimònies que serveixen per a crear un univers tancat simbòlicament , on solament i poden 

accedir uns certs escollits. El sacrifici és un concepte crucial en l’ univers masculí i més 

encara en àmbits de competició.  Aquest és al mateix temps un mitjà i un fi, és una obligació 

i un orgull sacrificar-se pel col·lectiu i per un mateix. 

En el gimnàs de Chicago en què Wacquant es va iniciar al boxa, el sacrifici funcionava com 

a mecanisme de discriminació,  amb l’objectiu de seleccionar solament a uns escollits. Per 

altra banda és un instrument de conjugació. Tots els components han hagut de deixar 

quelcom enrere per a poder ser-hi.  Aquest procés distingeix als individus,  sotmetre’s a unes 

prohibicions fa que l’home que surt d’aquest trànsit sigui diferent. 

La disciplina que requereix dur a terme els sacrificis demanats  promou una categorització 

dels individus, una distinció entre ells,  una jerarquia entre els que han passat el procés i els 

que no, i es fa necessari desqualificar o invalidar als que no han estat capaços d’assolir-ho 

(Foucault, 1967).   El “treball dur” o hard work  com anomena Bryan Snyder (2012), en el 

seu estudi sobre masculinitat i lluita lliure,  ha estat un concepte central en la construcció de 

la identitat masculina en molts estudis anteriors en diferents comunitats (Barlett and Conger 
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2004, Brandt and Hauger 2005, Alcalde 2011, Ramirez 2011, Archer, Pratt and Philip 2001).  

En el seu estudi, Snyder (2012) remarca la importància del sacrifici com a fet distintiu, 

noble,  que ofereix un valor social als que l’aguanten, d’alguna forma és un honor poder 

sacrificar-se. 

Requereix molt d’esforç i molt de sacrifici, hi ha esports que no ho requereixen , i llavors és 

com més...dóna més sentit fer-lo, trobo més...el fet de que t’hagis de sacrificar dóna més 

mèrit a fer-lo. Aniol (jugador del primer equip del Premià) 

A les cartes que els alevins de l’equip van escriure responent a la pregunta de “ Què és el que 

més t’agrada del waterpolo”,  alguns responien que la duresa de l’entrenament i de l’esport 

els agradava molt,  

...També m’agrada perquè a waterpolo no poden jugar tots, no es com el futbol, és més 

complicat, nedar a tope, tenir molta força. Roman (aleví) 

A mi me gusta el waterpolo porque me gusta nadar y porque es un deporte muy duro... 

Ricard (aleví) 

El comentari de l’Aniol i els escrits dels nens demostren la distinció que deia Bryan Snyder, 

en què els lluitadors de l’equip de l’institut es reien de jugadors de basquet o altres esports 

que no eren ni molt menys tant durs com el seu.  

Si entenem doncs el sacrifici com una forma d’entrar dins de l’univers masculí, aquest ha de 

ser limitant a l’hora d’acceptar o no a diferents cossos, depenent de com aquests es 

sacrifiquin.  Per mitjà del sacrifici els cossos tenen l’oportunitat de renéixer.  En l’ambient 

del waterpolo, el sacrifici i el compromís és molt present en el discurs de la institució, els 

entrenadors tenen molt clar que això és molt necessari per a poder jugar correctament.  

Bàsicament tot es mental, el vuitanta per cent es voler-ne, tenir moltes ganes i estar disposat 

a sacrificar-te moltíssim, moltíssim. Chichi 

En Cesc és de primer any,  baix  i prim,  porta jugant a waterpolo des de ben petit i els seus 

altres dos germans també juguen. En Cesc  té diagnosticat un TDH i es medica cada dia.  

Durant els entrenaments és bastant mogut, i sovint està molt dispers.  Jugant a waterpolo no 

destaca, i en especial té una forma de nedar i de moure’s a l’aigua diferent a la resta.   Li 

costa molt coordinar-se i la resta de nois ho noten. Més d’una vegada la resta de l’equip ha 

fet broma de la forma de nedar d’en Cesc.  

Tot i així en Cesc ve cada dia a entrenar, cinc dies a la setmana,  pocs nens venen a entrenar 

els cinc dies. Això fa que automàticament vingui a la gran majoria de partits,  perquè tot i no 
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tenir el mateix nivell que altres infants,  l’esforç i les ganes que té fa que jo com a entrenador 

el recompensi i el convoqui.  Convocant al Cesc als partits l’introdueixo directament en 

l’equip,  i el que és més important, el col·loco per damunt d’altres nens que són tècnicament 

millors, o físicament més potents,  però no s’hi esforcen tant. 

L’actitud de cada nen a l’entrenament també és un motiu més d’orgull. Quan algun 

entrenament ha estat molt dur  i els nens han nedat molts metres, aquests recorden la xifra 

que han fet, i quan surten de l’aigua la van comentant “ avui hem fet 3200 metres” o  al dia 

següent retreuen als que no van venir, que ells van ser capaços de fer aquell entrenament tant 

dur.  

En resum podem concloure que el sacrifici com deia Wacquant (1995) és una forma de 

discriminació, i conjugació,  gràcies al sacrifici es creen  uns vincles simbòlics  on solament 

uns quants gaudeixen i la resta apareixen com a satèl· lits d’aquest espai.  Els individus 

mitjançant el sacrifici assimilen unes tècniques i unes pràctiques que s’incorporen al seu cos, 

s’encarnen. L’adquisició d’aquestes característiques es mostra com a prova material d’un 

treball realitzat, de l’esforç del jugador, que es veu recompensat per una evolució i 

creixement visualitzat com un trofeu, un signe de la seva capacitat. El cos es sacrificat 

(objecte)  per la ment (subjecte) durant els entrenaments i partits, i això provoca que els 

cossos reneixin.  

 

 

Imatge Corporal 

Los Hombres son enseñados, sobre todo, en la exhibición e instrumentalización de su cuerpo 

para la fuerza y el Trabajo, primando en los cánones de belleza masculinos <<el vigor 

varonil>> que subyace a la fuerza corporal, fundamentalmente en un torso musculoso y 

atlético (Martínez Benlloch, coord, 2001,p.34) 

La construcció del cos masculí és un procés vertical, en el que es desitja una morfologia 

concreta que passa a ser una necessitat per als participats de l’espai.  La masculinitat 

hegemònica que es predica en espais esportius estableix d’una forma molt definida les 

necessitats i requisits que un cos ha de tenir per a ser atractiu dins del sistema.  

Com ja hem dit anteriorment,  el cos és una eina al servei del subjecte,  i és una forma més 

de aconseguir un cert valor social. Aquesta distinció que estableix la imposició d’una 

masculinitat hegemònica i la seva imatge corporal conseqüent provoca la distinció entre 
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cossos útils i cossos inútils, i com a conseqüència el rebuig cap a un conjunt de cossos que 

no semblen servir tant com la resta. 

El rebuig d’una estètica fa que els cossos que no representen aquesta imatge desenvolupin un 

desig de cossos millor valorats, creant una veneració cap a ells. Els infants del club 

acostumen a comentar el físic i les propietats dels jugadors més grans amb veneració durant 

els partits.  Els infants que amb el seu cos no accedeixen al conjunt de pràctiques que es 

desenvolupen a l’espai social desitgen construir-se d’una forma diferent.  

Simbòlicament els cossos perifèrics són desordenats, no estan controlant totes les seves 

funcions ni formes d’actuar i per tant no queden establerts d’una forma definida i 

convencional (Esteban,  2004).  Es requereix un control al damunt de l’instrument cos per 

arribar a crear una eina (en el waterpolo una arma) que et serveixi i sigui controlada a la 

perfecció.  Aquest procés de coneixença i control del cos és molt accentuat en l’època de 

l’adolescència en què el cos fa uns canvis hormonals molt grans.  “El canvi” passa a ser un 

objectiu i una esperança per a molts cossos, que es veuen fora de l’univers que els envolta. 

En Lluc és un noi que juga amb els infantils i  jo el vaig tenir com a jugador l’any passat. És 

un noi gras, això li comporta alguns problemes de mobilitat dins de l’aigua a més a més 

d’una desvalorització del seu cos  per part dels companys i d’ell mateix. Es porta bé amb la 

majoria d’infants tot i estar relegat a un lloc poc important de l’equip. 

No ha tingut mai problemes dins del vestuari tot i que segons la seva mare hi ha temporades 

que en Lluis no es dutxa amb la resta perquè se sent cohibit. A waterpolo  els seus companys 

no li fan la guitza, tot i així ell nota una distinció, no pot nedar tant ràpid com la resta o 

exhibir-se. 

Tanmateix en Lluc té una esperança molt gran en que farà “l’estirada”, ell creixerà i quan 

faci el canvi el seu cos estarà a l’alçada de la resta. El seu pare tenia la mateixa constitució 

quan era petit i durant l’adolescència va estirar-se. En Lluc admira al seu pare, i sens dubte 

està esperant el mateix canvi que va patir ell. La seva mare em deia que aquest “canvi” és “la 

llum al final del túnel” (Entrevista a la mare del Lluc).  

La mare del Lluc explicava que sovint li deia que ell volia tenir “tableta”, paraula que ha 

sorgit en altres entrevistes, la “tableta “ és la imatge que formen els abdominals quan es 

marquen molt a la panxa, i els joves  del club acostumen a comparar-se les “tabletes” d’uns i 

altres, un marcadors de la seva evolució cap a un cos desitjat. 

El desig amb el qual s’identifica en Lluc és el del canvi, la millora, i poder accedir al món 

d’uns quants, aquest sentiment li permet seguir anant a entrenar cada dia . 
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Un fet semblant passa amb en Ramir;  

En Ramir és un jugador dels cadets, és un noi molt extravertit, que sempre està en mig de 

tots els saraus i no en deixa escapar ni una per ser l’ànima de la festa. És un jugador molt 

espavilat i competitiu. Té un germà més gran que ell que juga amb els juvenils. En Ramir és 

un noi baixet comparat amb la resta i això el preocupa molt. 

Un dia durant el gimnàs que fan els cadets va venir a preguntar-me fins quina edat creixen 

els nois i si fer peses impedeix el creixement, per saber si seguir fent peses o no. Aquesta 

idea del creixement que està molt estesa pel món esportiu no preocupa als jugadors que ja 

han assolit una alçada que consideren correcte, en canvi a ell sí.  Ell està molt preocupat per 

si creixerà o no,  i això fa que se senti molt per darrera de la resta.  Per suplir això ha de 

posicionar-se com a rebel i divertit però tot i així segueix sentint que no forma part de 

l’equip de la mateixa manera que els altres.  La pressió de no arribar a ser igual d’alt que la 

resta li produeix angoixa i el preocupa molt. 

Tanmateix aquest intent de control damunt del cos,  no solament passa en jugadors que 

poden semblar marginals en un o altre aspecte. En Jan és un jove molt alt, de la mateixa edat 

que en Lluc, en Jan és molt extravertit i té molts amics a l’equip,  seria un dels pesos dins de 

la seva generació, i a més a més juga amb l’equip de categoria superior. La mare del Jan 

m’explicava que ell ( tot i estar molt prim) també es controlava el menjar, vigilava els 

greixos que menjava i els sucres o li preguntava que contenia més o menys greixos. 

L’Aniol és un jugador del primer equip i  té un record molt clar de quan ell era dels petits del 

club. Segons ell estava “grassonet” i això li va comportar molts problemes amb alguns dels 

jugadors de la seva generació. Es sentia cohibit per alguns nois i intentava passar 

desapercebut en molts casos per por a represàlies.  Ara farà uns anys va estar un estiu fent 

molt d’esport i regulant-se la dieta, es va aprimar setze quilos en dos mesos.  

Ell afirma que les ganes d’aprimar-se no venien del tracte que havia rebut dels altres 

companys, sinó de les ganes d’estar bé amb ell mateix, “jo estava així perquè no m’ho 

controlava”, “el fet d’aprimar és la única cosa que pots controlar..”.  Ell afirma que aquest 

canvi en la seva complexió li va aportar una pujada d’autoestima  i millora en el seu joc. 

 

En els casos exposats anteriorment es veu les ganes de canvi que tenen aquests joves que 

encara no han arribat a “el canvi”,  no han crescut,  no s’han aprimat, etc. Tots ells intenten 
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controlar el seu cos per a maximitzar el creixement, o arribar-hi abans del previst, tenen por 

de no poder arribar-hi,  i per tant es controlen el menjar o l’exercici que fan.  

 

El desig que se’ls hi crea des de ben petits a través d’un sense fi d’imatges i sensacions 

(Bourdieu, 1997) els produeix la necessitat d’arribar-hi. La seva identitat serà completa quan 

aconsegueixin aquest desig. Es crea un vincle entre l’individu i el cos desitjat que porta als 

nens a mantenir-se en aquests ambients tot i poder estar rebent escarnis o sentir-se 

menyspreats. La creativitat potencial del cos es redueix severament per la imposició d’un 

desig estètic per tal de poder seguir unes formes preestablertes. 

 

Per acabar 

L’univers esportiu és un àmbit d’estructuració corporal, on els participants són conduïts per 

un seguit de proves amb l’objectiu que encarnin unes disposicions. Així doncs en aquest 

article volia observar com els cossos que s’allunyaven de l’ideal estipulat per la institució 

esportiva podia conviure-hi, quines estratègies tenien els infants per anar adquirint aquestes 

característiques i marcadors, i no ser rebutjats pel camí. 

Al llarg del treball etnogràfic he pogut observar tres rangs corporals que els infants utilitzen 

per a mantenir-se vinculats al col·lectiu. Per una banda hi ha la comunitat moral que 

mitjançant uns vincles afectius promociona o rebutja als integrants que estan en la perifèria. 

Un altre rang corporal que els infants adquireixen des de be petits és el sacrifici, com una 

forma d’accedir a l’univers masculí, sacrificant el seu temps i el seu cos són reconsiderats 

per la resta de la comunitat que valorarà la qualitat del sacrifici, i per últim la imatge 

corporal on els infants amb una estètica més allunyada de l’ideal desitjat són menys 

considerats. La imatge corporal dels subjectes ha de servir per a marcar una distinció amb la 

resta d’individus, aquesta imatge consta de diferents marcadors necessaris com l’alçada, el 

pes, “la tableta”, etc.  

Els rangs corporals mencionats anteriorment són eines que els individus tenen a la seva 

disposició per abordar l’univers masculí que es crea en la institució del waterpolo. 

Tanmateix aquest anàlisis pot fer-nos creure que aquests infants estant subvertint un 

esquema corporal i estan aconseguint ser acceptats en un ambient tot i no encarnar unes 

formes i pràctiques concretes. Ben allunyat de la realitat, aquests rangs corporals també els 

podem considerar una forma que té la mateixa institució de mantenir als cossos lligats a 
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aquesta, una estratègia per part de la institució esportiva d’exprimir els cossos que encara 

poden ser útils al sistema, una optimització de cossos defectuosos.  

Per tant tots els mecanismes de coerció i discriminació són necessaris i inherents al sistema, 

és necessari que els infants visquin el seu cos com un conflicte per a poder modelar-lo 

segons convingui.  

Els infants viuen tot el procés des de la incomoditat i la por de no ser capaços d’entrar en el 

sistema, de ser rebutjats. Sembla que els nens tinguin por, visquin aquest procés 

contradictòriament entre la satisfacció i la por. La por que tenen sovint manté relació amb el 

seu cos, en com serà vist, o si serà funcional. La distància que existeix entre els subjectes i 

els seus cossos fa que no reconeguem els nostres propis cossos, o al menys no els acceptem, 

no podem connectar emocionalment amb aquests, per tant ens fem por. 
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