
El naixement de l’”sport” 

• S. XVIII: transformacions de jocs i 
passatemps tradicionals 

•  L’esport és un producte que va 
nàixer en el context de la Gran 
Bretanya victoriana i de la revolució 
industrial                     Versus: 

• Teoria continuista: 

 L’esport modern és una continuació 
de pràctiques físiques i jocs 
tradicionals anteriors 

• Què és el que fa que una pràctica 
físicoesportiva siga considerada un 
esport? 

• Sport/deport 



Thomas Arnold 

• Thomas Arnold, director de la 
Rugby Public School entre 1828 i 
1841 

• Ús educatiu de l’esport per a 
reconduir el comportament  dels 
alumnes de noblesa i burgesia  

• Fomentar valors: lleialtat, treball en 
equip, companyerisme, esforç 

• Deixa als alumnes que organitzen, 
establisquen normes i el seu 
cumpliment  

• La cavallerositat de l’aristocràcia 

(gentlemen) 

• Cristianisme muscular:  El físic ha de 
ser espiritualitzat 



Revolució Industrial  

• Condicions socioculturals i 
econòmiques concretes 

• Liberalisme econòmic 

• Individualisme ideològic -> treball 
i esforç  

• ->Mobilitat social 

• -> millors condicions vida classes 
treballadores (Dissabte anglés) 

• Apostes  <-> quantificació 

• <-> rècords <-> entrenament 
esportiu 



Esport a Gran Bretanya Victoriana 

• Inicialment només patrimoni i 
privilegi de classes socials 
poderoses 

• Progressivament s’extén a totes 
les classes socials 

• Als E.U.A. abasta molt 
ràpidament un nivell de 
professionalització equiparable a 
l’actual 

• Surgeixen els conceptes de rècord 
i hàndicap; la reglamentació; la 
indústria esportiva (materials, 
equipaments) 

 

 



Primeres competicions i associacions 

• Primeres associacions de golf a 
Escocia: Honourable Company of 
Edinburgh Golfers (1744) i The 
Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews (1754) que direigeix des 
de 1860 el British Open 

• Primer reglament: 1745 

• El primer club de 
críquet, el 
Marylebone Cricket 
Club, es funda a 
1787 



Reglamentació dels esports 

• Boxa a puny net: 

• James Figg obri la 1a acadèmia i 
popularitza la boxa en el primer 
quart del segle XVIII 

– Jack Broughton les primeres regles 
del ring de la boxa a puny net (1743) 

– British Pugilists’ Protective 
Association elaboren, en 1838, les 
Regles de la London Prize Ring 

• Regles del marqués de 
Queensberry: introducció dels 
guants (1867) 



Primeres competicions i associacions 

       Regata Oxford vs Cambridge 
•  La primera regata es va 

disputar en 1829 

            Grand National  
• Competició eqüestre que se 

celebra a l’hipòdrom d’Aintree 
• Sorgeix de la tradició de la caça 
per fer carreres de cavalls amb 
obstacles (S.XVIII) 
• 1a carrera  oficial 1839 



Primeres competicions i associacions 

• La primera competició 
d’atletisme, com esport modern, 
es realitza 1825 a prop de 
Londres  
1854 la primera competició 
Oxford – Cambridge 
• 1880 es crea la Amateur 
Athletic Association 
• EEUU: 
– New York Athletic Club (1868) 
– USA Outdoor Track and Field 
Championships (1876) 



Primeres competicions i associacions 

Antecedent: pall 
mall (bola i maça) 
• Les primeres 
regles del Cròquet 
es registren el1856 

• Antecedent: Jeu de 
paume 

 (França) 
• Entre 1859 i 1865 
Harry Gem i Augurio 
Perera inventen el 
tennis sobre herba 
• En 1872 fundaren el 
primer club de tennis a 
Leamington Spa 
• En 1873 Walter 
Clopton Wingfield fa 
públiques les regles del 
lawn tennis 

All England Lawn Tennis and Croquet Club fundat al 1868 (club 
cròquet) 
1877- Torneig de Wimbledon 



Primeres competicions i associacions 

• Pràctica lligada a les activitats 
esportives de les public schools 
• Primeres regles 1852 
• Primer club: 
– Homes: Blackheath Hockey Club de 
Londres (1861) 
– Dones: Molesey Ladys Hockey Club 
(1887) 
• The Hockey Association va ser 
fundada en 1886 
• Primer partit internacional: Irlanda-
Gales en 1895 
• Regles internacionals 1900 



Beisbol a E.U.A. 

El primer club de beisbol va ser creat 
a Nova York el 1842: New York 
Knickerbockers Base Ball Club 

• Un dels seus fundadors, Alexander 
Cartwright, publica en 1845, les 
regles del beisbol 

• 1846 es juga el primer partit oficial 
de beisbol 

• 1858 es crea la National 
Association of Base Ball Players 
formada per 16 clubs de Nova York 



Primeres competicions i associacions 

La Football Association es funda en 1863 
per 11 clubs anglesos és l’associació de 
futbol més antiga del món 
 
• Va ser determinant en la formulació de 
les regles de l’esport del futbol 
• 1870 primer partit internacional entre 
Anglaterra i Escòcia 
• 1872 el primer torneig de football: FA 
Challenge Cup 
• En 1881 hi havien 128 clubs 
• Es creen les associacions d’Escòcia 
(1873), Gales (1876) i Irlanda (1880) 
• En 1886 estes 4 associacions creen la 
Internacional Footbal Association Board 



Primeres competicions i associacions 

• Rugby Football Union es 
funda en 1871 per 21 clubs 
de Londres 

• El dia de Nadal de 1872 es va 

disputar a Calcuta un partit 
entre Anglaterra i una selecció 
de jugadors d’Escòcia, Irlanda i 
País de Gal·les 

• IV Nacions (des de 1883 els 
del Regne Unit) 

• V Nacions (des de 1910 amb 

França) 



La difusió de l’esport al llarg del segle XIX 

S’ha institucionalitzat socialment 
l’esport mitjançant clubs i associacions 
(nacionals i internacionals) 

 Controlades per la aristocràcia i la 
reialesa 

S’ha reglamentat universalment la 
pràctica esportiva 

 S’ha difós la seua pràctica a les 
colònies angleses i a altrespaïsos 
anglosaxons i no anglosaxons 

S’han organitzat les primeres 
competicións  nacionals iinternacionals 

Se li ha donat un caràcter moral i 
educatiu a l’esport (gentlemen, 
cristianisme muscular i publics schools) 



Amateurisme i professionalisme 

• L’esport es configura, a més d’una pràctica 
física, com un espectacle per als 
espectadors 

•  Popularització de l’esport 

•  Al voltant de la seua pràctica hi ha 
travesses i patrocini d’empresaris (alguns 
clubs són fundats en les fàbriques) 

•  L’esport com inversió econòmica 
(burgesia) 

•  Alguns esportistes es converteixen en 
professionals (premis, primes, etc.) 

•  Guanyar comporta un èxit i 
reconeixement social 

•  Igual que passa amb la burgesia 

empresarial, l’esportista professional 

d’èxit pot pujar l’escala social 



Amateurisme i professionalisme 

• Accés a l’esport de classes socials 
baixes i el professionalisme 
“burgués” xoca amb les 
associacions i federacions 
nacionals i esportives controlades 
per l’aristocràcia i els seus ideals 

      d’èlit social 
• Es diferència entre l’esport 
professional i l’aficionat (amateur) 
• Alguns clubs o associacions naixen 
amb eixe ideal amateur: 
• – Amateur Athletic Club (1869); 

Amateur Swimming Association 
(1880) 

• FINA (1908)  International 
Amateur Athletic Federation 
(1912) FIBA (1932) 



L’interés per rellançar el Jocs Olímpics 

• S. XIX excavacions a Olímpia 

• Interés pels Jocs Olímpics antics i 
rellançar-los 

• Antecedents: 

– Much Wenlock (Anglaterra). 1850. 
Instaurats per William Penny Brookes. 
Co-fundador de la National Olympian 
Association. Jocs cada any a una 
ciutat britànica (1866-1883) 

-Atenes (Grècia) patrocinats 

per Evangelos Zappas (en 1858) 

• Caràcter local/nacional 



Pierre de Coubertin 

• Pierre Fredy de Coubertin, 
baró de Coubertin (1863-1937) 
• Historiador i pedagog francès 
• Va estudiar a Anglaterra i va 
ser seguidor del projecte de 
Thomas Arnold 
• Millorar el sistema educatiu 
francès i promocionar l’esport 
Escolar 
Coneix a 1890 les activitats organitzades 
per W.Penny Brookes al Regne Unit 
• Viatja també a EEUU 
CIO establit a Paris  (1894). Primer 
president E. Vikelas (Gr). Al 1915 (1ªGM) 
es fixa la seu actual a Lausana (Suiza) 
 



Lema i ideari Olímpic 

• Citius, Altius, Fortius 
• – Lema ideat pel dominic Henri Didon 

(1891) 
• L’important en els JJOO no és guanyar, 
sinó participar. De la mateixa manera 
que l’important en la vida no està en el 
triomf, sinó en la lluita. L’esencial no és 
haver vençut, sinó haver lluitat bé 
– Frase de Coubertin inspirada en el 
sermó que el bisbe Ethelbert Talbot va 
donar en la catedral de St. Paul davant 
els esportistes, jutges i organitzadors als 
participants dels Jocs de Londres (1908) 
• Paraules que es recorden en les 
cerimònies inaugurals dels Jocs 



Símbols i rituals olímpics 

• Himne Olímpic (Atenes, 1896) 
• Carta Olímpica: 1908 
– es la codificació dels principis 
fonamentals de l’Olimpisme, i les 
normes aprovades pel COI 
• Bandera amb els anells (1914): 
i jurament olímpic Anvers (1920) 
• Flama Olímpica al pebeter a 
Amsterdam (1928) i els relleus 
amb torxes des d’Olímpia a la seu 
a Berlin (1936) 


