
Tenemos que caminar en el filo de la navaja, evitando los extremos representacional (u

objetivista) y solipsista (o idealista)

Humberto Maturana

If I lived twenty more years and was able to work, how I should have to modify the

Origin, and how much the views on all points will have to be modified! Well it is a

beginning, and that is something...

Charles Darwin to J.D. Hooker, 1869
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8. DISCUSSIÓ, CONCLUSIONS I PROPOSTES

Tota aquesta tesi és un trànsit pel tall de la navalla intentant defugir els dos extrems

(representacional i solipsista) i, al mateix temps, tractant de fer un projecte aplicat útil, i

intentant proporcionar coneixement que assoleixi els criteris de qualitat exposats en el

Capítol 2. Arribats a aquest punt farem la discussió dels resultats que seguirà la mateixa

estructura que els objectius.

Així doncs, començarem per discutir la temptativa de dissenyar un sistema de recerca del

fenomen de l’afició al futbol espectacle, a partir de la revisió dels plantejaments de

recerca utilitzats en la psicologia de l’esport i en d’altres disciplines que s’han apropat al

seu estudi. A continuació, passarem a avaluar la descripció de les característiques de

l’entorn dels aficionats implicades en l’afició al futbol. En tercer lloc, es discutiran els

resultats obtinguts en referència a les característiques individuals dels aficionats

implicades en l’afició al futbol. A més, discutirem les conseqüències que l’entorn de

l’aficionat i les variables individuals tenen sobre la seva afició al futbol. En cada apartat es

farà referència a les hipòtesis de treball plantejades en el Capítol 5. Seguint tot aquest

procés, avaluarem implícitament els criteris de qualitat de la recerca que proposàvem

com a verificadors. Per finalitzar aquest capítol i la tesi s’ofereixen algunes conclusions i

algunes propostes per futures recerques sobre els aficionats a l’esport espectacle.

8.1. EN REFERÈNCIA AL DISSENY DE LA RECERCA....

El reflexionar sobre la recerca en psicologia ha estat un exercici tremendament

interessant i útil pel doctorand. El posar-se en terrenys pantanosos de filosofia de la

ciència era un risc que et deixa sovint a disposició d’aquells que en saben molt més que

tu (la majoria). La intenció en aquest cas no era criticar, ni pontificar, només provar de
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clarificar i proposar una manera de veure la recerca en psicologia de manera que hi pugui

entrar la major part dels psicòlegs que fan recerca, i jo mateix quan he fet recerca: en

diferents grups, en diferents països i amb metodologies diferents.

Partir del fenomen és el punt clau i, pel que fa a plantejar-se recerques i triar

metodologies, ens sembla molt més útil poder jugar amb les metodologies que haver

de militar en cap d’elles. És per això que, és diferent aquesta tesi de la recerca que ha

fet el mateix doctorand per avaluar un model de la relació entre els objectius d’assoliment

i l’habilitat percebuda en les actituds en l’esport juvenil (Lee i Torregrosa, 1998), o per

estudiar el cas dels atletes olímpics que és retiren després de la pràctica esportiva

(Torregrosa, Boixadós, Valiente i Cruz, 2001). La diferència rau en la metodologia i els

mètodes emprats en cada cas, determinats pel fenomen i la fase d’estudi. Tanmateix,

també hi ha una igualtat, un punt de connexió, determinat pel rigor i l’establiment d’uns

criteris de qualitat de la recerca que permetin avaluar-la. Al nostre entendre és molt

important deixar de pensar en termes de recerca “dura” i “tova” i passar a pensar en

termes de recerca rigorosa i lligada a uns criteris de qualitat amb independència de la

metodologia emprada.

Quan s’escriu s’ha d’oferir un text amb certa coherència i estructuració. En el cas del

capítol de plantejament d’aquesta tesi la preocupació per no ser ambigu pot haver derivat

en un cert to normatiu que s’aparta completament de la intenció de l’autor. Proposta si,

però normativa no. La intenció és evitar caure en la militància que es critica, sempre

m’han semblat sospitoses les heterodòxies ortodoxes.

Treballar l’espectacle esportiu i definir els aficionats des d’aquesta perspectiva ha estat

un camí que probablement m’ha portat a un punt diferent del que esperava quan vaig

començar. He compartit amb autors com Riera (1985) o Durán i cols. (1998) l’interès per

la conceptualització i estudi de l’espectacle esportiu i a més he considerat que aquesta

també era una tasca important per a la psicologia de l’esport, després de tota la tasca

d’estudi de l’espectacle esportiu hom es queda amb la sensació que cada cop és més

espectacle i menys esportiu. Cal molt més estudi i dades empíriques sobre l’esport
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espectacle i l’afició sense perdre de vista que avui dia hi ha afició real i afició virtual. I que

tant la primera com la segona participen en el futbol espectacle.

Tal com s’ha escrit en diferents ocasions al llar de la tesi i corroboren autors com Garcia-

Mas (2002) el fenomen de l’afició al futbol ha merescut molta atenció per part de

sociòlegs i antropòlegs i pràcticament gens per part dels psicòlegs, és per això que en el

nostre cas la multidisciplinarietat era, gairebé, una exigència ineludible. El tema de la

multidisciplinarietat i l’enfocament també ha de sortir en aquesta discussió. Cada dia més

trobem en psicologia la paradoxa de la multidisplinarietat i la concreció. Tots ens omplim

la boca dient que s’ha de ser multidisciplinar, però quan algú comet la gosadia de ser-ho,

caiem en la temptació de criticar-lo perquè ha divagat en excés i no ha sabut centrar bé el

problema. Sovint al llarg de la tesi he sentit el perill de dispersar-me massa però crec

que, tret de la càrrega extra que pugui representar pel lector que no li agradi el futbol, la

incorporació de les perspectives sociològiques i antropològiques de l’estudi dels

aficionats la enriqueix, no només en la part teòrica sinó que també en la part empírica.

L’estudi dels aficionats al futbol des de les diferents ciències aplicades a l’esport conjugat

amb l’estudi de les aproximacions psicològiques a la recerca amb espectadors esportius,

ha donat com a resultat una classificació psicològica operacional dels aficionats al futbol

que, tal com s’ha demostrat en la part empírica, aporta informació sobre diferents tipus

d’afició vinculats a diferents valors i diferents nivells de compromís.

Pel que fa a les variables psicològiques triades per la recerca, la tasca d’adaptar tant els

conceptes com els instruments de mesura pels aficionats ha estat probablement el més

complicat de tot. Pensem que si es parla d’aficionats al futbol sense sobrecentrar-se en la

violència, els seus valors, les motivacions i les seves emocions són variables pertinents

per tractar de descriure’ls, però la manca de treball previ específic amb aficionats o

espectadors ha fet que tots els models i els instruments s’hagin hagut d’adaptar i això fa

que l’objectiu general sigui més descriptiu que no pas explicatiu. Pel que fa als processos

psicològics bàsics, pel fet de ser-ho estan implicats en totes les interaccions que les

persones establim amb el nostre ambient. En l’àrea de psicologia bàsica de la UAB hi ha
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una important tradició en l’estudi dels processos psicològics bàsics i la seva aplicació a la

salut on sovintegen estudis relacionats amb temes transcendents com són el càncer, les

operacions quirúrgiques, la sida, etc. (p.e. Bayés, 2001; Bayés i cols., 1998), i l’esport a

nivell de pràctica (p.e. Capdevila y Cruz, 1992; Cruz, 1994), en aquesta tesi hem tractat

d’estudiar dos d’aquests processos (les motivacions i les emocions) vinculats a un tema

molt menys transcendent, però d’una importància quotidiana destacable en la vida diària

de moltes  persones, l’afició al futbol. El perquè pot ser doble, des del punt de vista dels

mateixos processos psicològics bàsics motivació i emoció, i també l’atenció, el

pensament o qualsevol altre han de poder-se estudiar en qualsevol àmbit de la vida de

les persones. Des del punt de vista dels aficionats el conèixer quines són les motivacions

i emocions lligades a l’afició pot contribuir a crear programes i campanyes de formació

perquè els aficionats augmentin el seu grau de fariplay i esportivitat.  Es tracta, d’alguna

manera, de deixar la imatge del públic d’esdeveniments esportius com una massa

informe, violenta i desenfrenada per passar a parlar de persones amb motivacions

per ser aficionats, que expressen les seves emocions i que tenen una

responsabilitat important en que el futbol es desenvolupi amb fairplay i esportivitat.

Finalment, com a conclusió de la part teòrica hi ha una proposta d’esquema per l’estudi

de l’afició al futbol i les seves conseqüències sobre els aficionats que després d’haver

presentat el fenomen d’estudi porta al plantejament d’una recerca utilitzant dos

metodologies i dos mètodes d’obtenció d’informació que en l’apartat de resultats s’han

presentat en paral·lel i que en aquesta discussió es presenten de manera seriada però

interrelacionada. L’esquema ens ha resultat d’ajut i representa la possibilitat de fer un bon

grapat d’investigacions estudiant relacions i influències.

8.2. SOBRE L’ENTORN DELS AFICIONATS ....

Tenint en compte que l’objectiu de l’estudi de l’entorn dels aficionats era descriptiu,

l’adopció d’una aproximació a partir de la “grounded theory” (Corbin i Strauss, 1990) ha

estat de gran ajut per a la realització del diari de camp que ha donat lloc al capítol 6 i



Discussió,  conclusions i propostes

- 203 -

aquest punt de la discussió. La discussió d’aquesta part de la recerca serà diferent a la

discussió que es farà sobre els resultats de l’enquesta perquè l’explicació i descripció

exhaustiva ja porta a discutir els resultats (veure Capítol 6). Per això, aquest apartat es

basarà en la valoració de la utilització del mètode i l’especificació o subratllat d’alguns

dels resultats.

En algunes ocasions mentre redactava el capítol 6 i anava a buscar exemples dels

registres d’observació d’esdeveniments o de la premsa recollida durant el treball de

camp, tenia una certa por de donar massa importància a l’anècdota, o que potser el

temps passat feia que els resultats no fossin prou actuals, o en altres paraules que els

resultats fossin “massa grounded” i el seu grau de transferibilitat i estabilitat fos baix. Un

repàs exhaustiu a la premsa esportiva de principis del 2002 m’ha tranquil·litzat, el que

passava durant el treball de camp és totalment comparable al que continua passant avui

dia, poden canviar les persones i les situacions (per exemple Valdano ocupa un càrrec de

responsabilitat i Luis Figo ha canviat d’equip) però els continguts i els significats són

sempre els mateixos.

Aquesta aproximació a la descripció detallada del context en el que es desenvolupa el

futbol professional i, per tant, en la que viuen els aficionats al futbol ha proporcionat

informació sistematitzada de gran ajuda, tan sobre el fet en si mateix com per

contextualitzar la informació obtinguda mitjançant les enquestes.

El diari de camp confeccionat a partir de l’observació participant del futbol espectacle ens

ha ajudat a distingir el context físic o real del futbol espectacle i el context virtual o

hiperreal dos contexts separables, i molt interrelacionats, en els que els aficionats

desenvolupen la seva afició.

Haver tingut el privilegi de moure’s pel context físic del futbol espectacle de ciutat en

ciutat, d’estadi en estadi i de bar en bar, escoltant i parlant amb aficionats, observant i

viatjant amb jugadors, entrenadors, directius i periodistes ens ha ajudat a comprendre

com es construeix la hiperrealitat o la virtualitat. En aquest sentit, és important destacar

que assumir, en la línia del que proposa Nowell-Smith (1979) que la transmissió
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televisiva8 no és mai una reproducció objectiva del que passa al camp no implica que

s’hagi d’identificar real amb bo i objectiu, i hiperreal amb dolent i manipulat.

Probablement, el fenomen de la virtualitat i la hiperrealitat que genera la societat actual i

les seves conseqüències sobre les persones serà un tema d’interès creixent entre els

psicòlegs, sobretot tenint en compte que la virtualitat es cada cop més interactiva i per

tant cada vegada té més efectes sobre els individus. En efecte, les noves tecnologies i la

seva aplicació al futbol espectacle tenen com a objectiu i conseqüència l’increment de la

participació dels aficionats en el mateix (emails, xats, etc.).

Entre el futbol real i el futbol virtual s’aconsegueix que el futbol espectacle es desenvolupi

de manera ininterrompuda durat 12 mesos a l’any repetint de manera continuada el cicle

que s’exposa en la Figura 6.1.

L’espai del context real del futbol espectacle és aquell en que l’aficionat participa

realment, en el capítol 6 s’ha desenvolupat la descripció detallada i en aquest punt només

volem destacar alguns aspectes que es detallen a continuació.

En primer lloc, els aficionats al futbol són persones que participen de l’espectacle esportiu

i no una massa informe i despersonalitzada, per tant tenen uns drets com a consumidors

però també una responsabilitat i uns deures perquè el partits de futbol es desenvolupin

amb fairplay i esportivitat.

Qualsevol aficionat pot anar a un camp de futbol sol o acompanyat i participar d’una

activitat lúdica que permet diferents nivells de participació i identificació. És pot anar com

a espectador o com aficionat, en el primer cas es va a veure, a observar, en el segon cas

es va a participar, és a dir, l’espectador mira, l’aficionat participa. El nivell de

participació dels aficionats pot ser diferent, n’hi ha que fan del futbol als estadis l’activitat

de tot un dia i participen dels prolegòmens, van a rebre els equips i es queden fins que el

partit ja ha acabat i ja gairebé tothom ha marxat. I en l’altre extrem tenim aquells que

                                                     

8 Tot i que Nowell-Smitj només es refereix a les transmissions televisives, podríem generalitzar-ho a tot el

futbol dels mitjans de comunicació.
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arriben cinc minuts després de que hagi començat el partit i marxen cinc minuts abans de

que acabi per  estalviar-se l’embús de circulació.

En la major part dels estadis és pot estar tranquil·lament sense tenir sensació

d’inseguretat en gairebé la totalitat de les instal·lacions. Hi ha una gran majoria

d’aficionats que van als estadis a passar-s’ho bé i gaudir o patir amb el partit. Tot i així,

en gairebé tots dels estadis hi ha grups de joves d’estètica radical i comportaments

potencialment violents que generen certa intranquil·litat.

Una constatació empírica de que el futbol espectacle es cada cop més espectacle i

menys futbol, és el de la idolatria dels futbolistes per part d’un segment de població jove,

principalment noies, que esperen l’arribada dels jugadors en tots els camps. En aquest fet

també és molt destacable la influència del futbol virtual.

El comportament en els estadis de futbol també és diferent entre els espectadors, que

reparteixen les seves mirades entre el partit i el públic. I els aficionats que participen

plenament del partit. Molts aficionats estableixen un diàleg-monòleg amb jugadors,

entrenadors, àrbitres i en algunes ocasions fins i tot amb els directius que estan a la llotja,

la curiositat del diàleg-monòleg és que es pot escoltar igual en les primeres fileres (des

de les que se suposa que els jugadors i entrenadors poden sentir) que en el punt més alt

de qualsevol de les graderies de gol des de les que és físicament impossible que el

receptor pretès rebi la informació. En realitat, quan les observacions participants ens han

portat als bars, el diàleg-monòleg es pot sentir fins i tot a més de mil quilometres d’on

s’està jugant el partit. En conclusió, el futbol permet a l’aficionat una participació activa i

directa amb el que està passant al camp, tot i que aquesta participació no s’ha de

confondre amb influència.

Pels aficionats els partits de futbol són un espai amb unes regles normatives (Silva, 1983)

en les que  tots saben el que poden i no poden fer en funció principalment de la zona del

camp on s’està. Per concretar aquestes regles cal molta més observació i passar de
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l’observació participant descriptiva a l’observació sistematitzada, tanmateix les més

evidents es podrien formular9, per exemple,  en:

ð L’àrbitre s’equivoca sempre, quan xiula, quan no xiula i quan xiula tard, per tant se’l

pot menysprear i insultar independentment de la seva tasca

ð Els aficionats en sabem igual o més que l’entrenador

ð Etc.

Un altre punt a destacar fruït de l’observació participant del context real del futbol

espectacle és que el futbol és un espai que genera l’experimentació repetida d’emocions

per part dels aficionats i la possibilitat d’expressar-les conductualment. En efecte, el futbol

permet identificar estímuls concrets positius que permeten a l’aficionat alegrar-se i

comportar-se alegrement, estímuls negatius que permeten a l’aficionat enfadar-se i

comportar-se enfadosament i estar en un estat d’activació general a l’espera de quin

serà el proper estímul que els hi permetrà emocionar-se i comportar-se

emocionalment. En qualsevol estadi, en tot partit se senten els aficionats fent continues

referències a les emocions que en bona part estan vinculades a la incertesa. De fet, es

fàcilment observable com els partits deixen de ser interessants pels aficionats quan

deixen de ser emocionants (resultat definit, partit intranscendent per la trajectòria, etc.).

També arran de les observacions participants s’arriba a la conclusió que a més de parlar

d’aficionat en singular s’ha de parlar d’afició en plural en els estadis i no només en el cas

dels grups de joves organitzats (“ultres”), ja que, en primer lloc, tots els aficionats al futbol

estableixen relacions amb els aficionats que estan en el mateix sector de l’estadi. I, en

segon, lloc perquè es produeix un compartiment de comportaments i expressió

d’emocions.

                                                     

9 amb els risc que implica escriure regles no escrites
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En el Capítol 5 plantejàvem la hipòtesi de treball que els episodis violents són més

presents en el futbol virtual que quotidianament en els camps. Aquesta hipòtesi sembla

corroborar-se a partir del material recollit en el diari de camp. Tot i així, no voldríem que

en la nostra preocupació per definir els aficionats des de la normalitat i sense

sobrecentrar-se en la violència ens fes perdre de vista que els aficionats i

aficionades al futbol fan una sèrie de comportaments negatius tant a nivell

individual com a nivell grupal que van en contra del fairplay i l’esportivitat. En

efecte, tal com s’ha pogut constatar en els ROE, bé sigui com a expressió emocional

vinculada a un estímul concret (jugada o esdeveniment) o bé sigui amb la intenció

d’animar l’equip propi o fer pressió al contrari, es produeixen una sèrie de comportaments

desfavorables al fairplay i l’esportivitat. Aquests comportaments van des dels insults

mitjançant cants o crits fins a les agressions (gairebé sempre mitjançant el llançament

d’objectes) i que es poden observar en totes les zones de tots els camps segons quins

siguin els estímuls presents. En resum, els aficionats de la LFP no tenen un

comportament violent generalitzat tal com podria semblar en ocasions, tot i així si

presenten de forma generalitzada comportaments desfavorables al fairplay i

l’esportivitat que caldria treballar per convertir en comportaments favorables al

fairplay i l’esportivitat.

Un altre aspecte a destacar és el pas de la incertesa emotiva del partit a la certesa del

resultat que permet fer les interpretacions posteriors i a una frase que es pot sentir en la

major part dels estadis i a molts aficionats “ja et deia jo que això acabaria així...”. Una de

les curiositats que es produeix amb els aficionats és que els entusiastes i els presencials,

tornen al camp la setmana següent independentment del resultat de la setmana anterior, i

també quan porten una sèrie de partits sense guanyar. Les dades recollides en els

estudis desenvolupats per Wann i col·laboradors (Wann, 1997) suggereixen que després

d’una derrota hi ha un sentiment negatiu que es recupera abans del partit següent.

El futbol jugat ocupa molt poc temps en relació al temps que ocupa el futbol espectacle

pels aficionats. Els aficionats al futbol, tenen un alt grau de contacte amb tot el que aquí

hem denominat futbol virtual que es aquell que es produeix i es consumeix a partir dels
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mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació (premsa, radio, televisió, etc.)

contribueixen a la construcció del futbol espectacle en el que la característica més

destacable dels darrers temps es probablement l’increment de la possibilitat de

participació del aficionat (a partir de xats, mails, missatges, telefònics, etc.) en certa

manera es tracta de comprometre l’aficionat quan més millor amb el futbol espectacle i

sembla ser, com ja hem vist en l’apartat dels resultats de les enquestes, que la

participació augmenta el compromís.

El futbol virtual es genera a partir dels mitjans de comunicació i la participació dels

aficionats, aquesta generació es fa en base als esdeveniments que estan per venir (el

proper partit, la propera jornada, etc.) i sobretot la memòria esportiva, i al nostre entendre

cal tenir en compte que es la memòria en el sentit que proposa Vázquez (1998) “en front

de la historia ancorat en el seu discurs dirigit al present, en la construcció de la memòria

les persones operen mitjançant el diàleg i la confrontació negociant els significats que el

passat adquireix per al present i establint contexts relacionals a traves dels quals es

construeixen i signifiquen els camps de possibilitat de les accions futures” (p.6).i no la

historia com s’entesten a dir els mitjans de comunicació.

La nostra visió dels mitjans de comunicació com a participants en l’esport espectacle i no

com a simples reproductors del que succeeix, va quedar pales en l’estudi sobre les

notícies i declaracions relacionades amb el fairplay que recullen els diaris abans i després

(Cruz, Torregrosa, Boixadós i Valiente, 2000) dels partits de la Liga de Fútbol Profesional.

Tant en l’estudi citat anteriorment, com en el que aquí es presenta la conclusió principal

és que els mitjans de comunicació tenen una participació activa i constructiva en l’esport

espectacle i no només representativa. Tanmateix, no ens agradaria que aquesta postura

s’identifiques amb una postura en contra dels mitjans de comunicació, la simbiosi entre

esport i mitjans de comunicació proposada per Whannel (1986) és un fet, sense el qual ni

els uns ni els altres haguessin experimentat el creixement que han tingut al llarg del segle

XX,i sota el nostre punt de vista això només significa que els mitjans de comunicació,



Discussió,  conclusions i propostes

- 209 -

igual que els jugadors, tècnics aficionats, etc., també tenen un percentatge de

responsabilitat en que el futbol espectacle es desenvolupi amb fairplay i l’esportivitat.

8.3. SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DELS INDIVIDUS...

Pel que fa l’avaluació de les característiques dels individus la mostra d’enquestats tot i no

haver estat triada a l’atzar en sentit estricte, pot considerar-se representativa de la

població d’aficionats que van als estadis a veure partits de futbol si tenim en compte que

s’han recollit enquestes en totes les zones dels estadis i tant la distribució per gèneres

com per les diferents franges d’edat  es corresponen força amb les dades proporcionades

pels tècnics en els registres d’observació d’esdeveniments.

Així, adaptant la descripció que Wann (1997) fa de l’aficionat als esports nordamericà

(dels quals diu que tenen disposició a ser homes i negres), tindríem que l’aficionat al

futbol de l’estat espanyol segons els resultats de les nostres enquestes és home, solter,

treballador o estudiant d’aproximadament 30 anys d’edat i que en alguns casos essent

soci i en altres no, va gairebé sempre als estadis a recolzar el seu equip.

Sobre les variables utilitzades com a variables per dividir i comparar la mostra d’aficionats

enquestats, hem triat el gènere i l’edat com a variables de caire general que en la majoria

d’estudis de psicologia proporcionen patrons de respostes diferents, i el tipus d’aficionat

com a variable especifica producte de la percepció de comportament dels aficionats

enquestats. Això no vol dir que altres variables com el fet de tenir vinculació formal al club

o no, el tipus de club (mida, tradició, etc.) i altres variables no tinguin importància en

l’afició al futbol, senzillament haguessin implicat un altre tipus d’estudi i un altre tipus de

mostreig. Tot i així s’han fet diferents proves i els resultats han estat en alguns casos poc

interpretables i en d’altres menys rics que les igualtats i les diferències en funció de les

variables triades. D’una banda creiem que calen més dades focalitzant, ara sí, en certes

variables d’interès en cas de que es vulgui per exemple estudiar si l’afició al futbol es

diferent en les ciutats grans que en les ciutats petites. D’altra banda queda descrit amb
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força claredat que les motivacions, emocions i compromís dels aficionats estan força més

influenciades per l’edat o el tipus de relació que es té amb el mateix, que no pas pel fet

d’estar-hi vinculat formalment mitjançant un carnet.

Sobre l’estructura general de valors:

Els valors per definició són tots criteris de decisió positius per a la persona que els sosté,

i els aficionats els avaluen com a molt importants per a ells. Els més importants són els

immediats, aquells relacionats amb el joc i els partits (Jugar bé, divertir-se, emocionar-se i

guanyar), mentre que els més abstractes, essent també molt importants, es troben per

sota (la cohesió, l’universalisme o la tradició).

Abans d’entrar a avaluar les diferències entres les subestructures de valors, tal com

suggeríem en la part teòrica el fet d’utilitzar els valors com criteris de decisió relativament

desvinculats de l’objecte (Torregrosa i Lee, 2000) ens permet establir alguns

paral·lelismes entre els valors mostrats per joves practicants d’esports (Lee i cols. 2000,

Cruz i cols 2001) i els mostrats pels aficionats en la línia suggerida per Garcia-Mas (2002)

d’intentar esbrinar si existeix un continuum entre la persona practicant i l’espectador de

futbol. En una primera aproximació, i falta de més dades que permetin aprofundir en la

comparació, esportistes i aficionats coincideixen en tenir en un lloc alt en les seves

estructures de valors la diversió i el jugar bé (assoliment). Un dels resultats més

interessants en aquest sentit és el fet que els aficionats a l’esport valoren més el guanyar

que els esportistes practicants (a nivell d’iniciació i de competició no professional),

probablement perquè la participació de l’aficionat no permet gaudir d’alguns dels

beneficis intrínsecs de la participació en l’esport.

Pel que fa a les diferències entre aficionats i aficionades, les aficionades valoren

significativament més que els aficionats el divertir-se i emocionar-se en relació al futbol,

així com l’esportivitat i el formar part d’un grup de referència. D’altra banda els aficionats

valoren significativament més el guanyar. Aquests resultats són concordants amb els

obtinguts en diferents estudis amb esportistes d’iniciació (Cruz i cols. 2001; Gill i cols.,
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1983). Al nostre entendre les mesures educatives proposades amb l’objectiu de modificar

l’estructura de valors relacionada amb l’esport hauria de perseguir una “feminització” dels

mateixos, és a dir, fer més promoció de valors com l’esportivitat i fer part d’un grup de

referència i menys el mostrar-se superiors als altres.

Pel que fa a l’edat, la valoració de l’esportivitat augmenta amb l’edat i també la de la

tradició. Altres valors com són el formar part d’un grup de referència, el respecte o

l’universalisme també presenten una tendència a ser més tinguts en compte com a criteri

de decisió pels aficionats més veterans.

La classificació operacional dels aficionats en quatre grups ofereix diferències

destacables pel que fa a les subestructures de valors. Els espectadors representen un

grup diferent dels tres grups d’aficionats, i com a assistents ocasionals a un espectacle

l’emocionar-se i el divertir-se són els valors més importants. En canvi, la tradició o la

superioritat  són els menys tinguts en compte. A més el guanyar o no els hi preocupa

significativament menys que als altres.

D’altra banda els aficionats siguin del tipus que siguin valoren més el guanyar, la tradició,

la lleialtat i el mostrar-se superiors als altres. Les diferències entre els grups queden

paleses en el valor principal de cadascuna de les subestructures: el jugar bé pels

aficionats presencials, la diversió pels aficionats virtuals i el guanyar pels

entusiastes. Els entusiastes posen el guanyar per davant de tot, en referència als valors

és el que podríem denominar com fans o aficionats radicals (sense que hi entri

necessàriament la violència).

Analisi factorial dels valors

Pel que fa a l’anàlisi factorial de l’instrument de valors, el fet d’interpretar-los en termes de

la teoria de Schwartz (1992) resulta plausible i aporta informació rellevant sobre les

diferencies entre grups. En primer lloc es interessant destacar que, tot i que si havíem

trobat diferències significatives pel que fa a valors individualment, quan es pren com a

referència les dimensions, no apareixen diferències significatives entre els aficionats i les



Discussió i Conclusions

- 212 -

aficionades de la mostra, és a dir, globalment els aficionats i les aficionades participen en

la mateixa mesura de valors autopromocionals i valors autorascendents, així com de

valors que tendeixen a l’obertura al canvi i valors que tendeixen a la conservació en els

valors avaluats.

Pel que fa a l’efecte de l’edat, les dades suggereixen que els aficionats al futbol, a

mesura que es fan grans participen més de valors autopromocionals i de conservació que

quan són joves.

Pel que fa a la classificació d’aficionats és destacable que els entusiastes siguin els que

més participen de valors autopromocionals i els espectadors els que menys. Els

entusiastes mostren una tendència a l’autopromoció superior també que els aficionats

virtuals. En referència a la dimensió de conservadorisme els aficionats són més

conservadors que els espectadors fruit de la identificació i vinculació que tenen tots els

aficionats i no tenen els espectadors.

Sobre la jerarquització de motius per anar a l’estadi...

Els aficionats enquestats van, abans de res, a veure el seu equip. El ser aficionat al futbol

és un tema de vinculació i d’identificació, tal com ha suggerit recentment Jones (1998) i

els treballs nordamericans del grup de Wann i col·laboradors (Wann, 1997). A més, en la

part superior de la jerarquia, l’aficionat al futbol va a l’estadi per motius de fruïment

(divertir-se, gaudir de l’espectacle, esta amb altres aficionats) tots ells motius

autoreferenciats.

Altres motius com el tipus de competició, la rivalitat dels contendents i la trajectòria del

propi equip, també ocupen un lloc alt dintre de la jerarquització de motius dels aficionats, i

podrien ser classificats com a  motius heteroreferenciats. Globalment parlant, els

aspectes relacionats amb la programació del partit (dia i hora, seguretat, etc.) preocupen

relativament als aficionats. Són motius tinguts en compte a l’hora d’anar a o no al futbol

però no preferencials.
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Aquests resultats són concordants en part amb els que Wann (1997) proposa com a

motius per l’afició a l’esport en el sentit de que els que primer es citen són els d’afiliació i

també n’hi ha d’altres que ells anomenen d’entreteniment o estètics i que nosaltres hem

denominat de gaudiment.

Sobre les motivacions per anar a l’estadi...

L’anàlisi factorial dels motius dels aficionats per anar als camps de futbol posa de

manifest que gaudir és la principal motivació de l’aficionat al futbol per anar als camps de

futbol a participar dels partits. Per molts observadors no identificats, podria semblar que

els aficionats al futbol pateixen molt més que no gaudeixen, i l’observació conductual feta

en els camps corrobora aquesta percepció, tanmateix els aficionat ho reporten com a

gaudi fet que ha portat a alguns autors (Sloan, 1989; Branscome i Wann, 1994) a

interpretar-ho en termes d’eustress10.

Les alternatives a anar al futbol i la programació dels partits pot motivar o desmotivar els

aficionats a anar als estadis. Les facilitats per anar a l’estadi són una motivació afegida

conjuntament amb la identificació amb l’equip. Les barreres percebudes poden suposar

un fre a la intenció de comportament dels aficionats per anar al futbol.

Els aficionats virtuals perceben significativament més barreres i alternatives per anar als

estadis que els presencials i els entusiastes i de fet això correlaciona amb la seva

percepció de comportament. En canvi, quan hi van, la motivació per gaudir i divertir-se de

l’aficionat virtual és significativament superior que la de l’entusiasta.

La identificació amb l’equip que juga influeix significativament menys en els espectadors

que hi van només ocasionalment que en els aficionats. Aquests resultats coincideixen

plenament amb els treballs d’altres autors (veure Wann, 1997 per revisió) d’aquí la

nomenclatura diferenciada d’espectadors per una banda i aficionats per l’altra.

                                                     

10 Segons aquest autor l’eustress és una forma positiva d’estrés que estímula i energetiza l’individu.
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Sobre la jerarquització de motius per veure futbol per televisió...

Si la recerca sobre espectadors i aficionats en els estadis és escassa en els camps

europeus, les dades sobre la part virtual de l’esport espectacle són pràcticament

inextistents més enllà de les audiències, per això en aquesta part de la discussió poques

seran les referències a estudis semblants. La identificació amb un dels equips que juga

continua essent el motiu principal per que els aficionats vegin partits televisats, igual que

passava amb el futbol als camps. També és té molt en compte els equips que juguen, la

competitivitat del partit, la rivalitat dels contendents, etc. Entremig, el divertir-se continua

essent un dels motius principals dels aficionats per veure futbol televisat.

En aquest cas, també es força tingut en compte que no coincideixi amb un partit a

l’estadi, ja que, en general, els aficionats enquestats, quan poden triar entre el partit a

l’estadi i el partit televisat opten pel partit a l’estadi.

Motius com estar amb altres aficionats o amics pesen relativament menys per veure

futbol que per anar al futbol.

Que el partit sigui o no en obert i les tècniques de retransmissió són els motius que

menys preocupen als aficionats per veure partits televisats. Recordem, que tal com s’ha

posat de manifest en el diari de camp els partits pagant es veuen sovint en els bars i, per

tant, que sigui de pagament no és trascendent perquè els aficionats vegin o no els partits,

i en molts d’aquests locals els partits es veuen sense so.

La dada de la poca importància atribuïda a les tècniques de transmissió pot ser

interpretada com un indicador indirecte de que globalment l’aficionat tendeix a concebre

la retransmissió com una reproducció real del que passa en comptes d’hiperreal.

Sobre les motivacions per veure futbol televisat...

Segons els resultats de l’anàlisi factorial sobre els motius per veure futbol televisat, la

motivació principal dels aficionats per veure futbol televisat és presenciar un producte
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atractiu. També els motiva gaudir del partit, tenint en compte que les barreres i

alternatives poden fer que vegin o no un partit. També la implicació amb el propi equip és

una motivació important per veure partits televisats.

Els aficionats i les aficionades estan igualment motivats per veure futbol televisat i tampoc

hi ha diferències significatives pel que fa als diferents grups d’edat. En el cas del tipus

d’aficionats si que trobem diferències destacables. Concretament, els aficionats virtuals

són els més motivats per veure un producte atractiu quan opten per veure futbol televisat,

cal tenir en compte que són els que més en veuen.

Els aficionats presencials són els que menys gaudeixen de futbol televisat, dada que es

corrobora tenint en compte que són els que menys en veuen.

La implicació amb l’equip també és un important motivador per veure futbol televisat.

Com era de preveure, els entusiastes són els més motivats per aquesta dimensió a l’hora

d’optar per veure futbol televisat, seguits dels virtuals que ho estan més que els

espectadors. En aquest, cas la posició intermedia dels presencials pot estar relacionada

amb el fet de que, estant fortament implicats amb el seu club, només van als estadis i, en

canvi, veuen molts pocs partits.

Les emocions dels aficionats al futbol...

Tot i que els diferents processos emocionals dels aficionats al futbol han estat avaluats

de formes diferents (el cognitiu mitjançant el qüestionari i el conductual mitjançant

l’observació) la discussió dels resultats es realitza de forma conjunta.

Les situacions de joc són, en general, estímuls clars que permeten als aficionats

identificar sense confusió els processos cognitius relacionats amb ells. Així, pràcticament

tots els aficionats experimenten alegria davant dels estímuls positius i experimenten

enfadament davant dels estímuls negatius, tot i que en aquest segon cas hi ha una

proporció del voltant del 10% que afirmen experimentar preferentment sorpresa i

nerviosisme. Pel que fa als processos expressius relacionats amb aquestes emocions,
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curiosament, són força semblants tot i que les emocions siguin oposades. En efecte, tal

com es recollia en el diari de camp els aficionats s’aixequen de cop, fan gestos

ostensibles amb les mans i criden tant quan experimenten emocions positives com quan

experimenten emocions negatives, tot i que el contingut dels seus crits sigui diferent en

un i altre cas. Observar els aficionats en un camp de futbol és el lloc adient per

corroborar, sense massa dubtes, que tal com suggereix Lazarus i Lazarus (1994) les

emocions són “reaccions complexes que comprometen les nostres ments i els nostres

cossos. Aquestes reaccions inclouen: un estat mental subjectiu, tal com el sentiment

d’ira, d’ansietat o d’amor; un impuls a actuar, tal com fugir o atacar ja s’expressi de

manera oberta o no; i canvis profunds en el nostre cos tals com un increment de la taxa

cardíaca o la pressió sanguínia” (p151) en aquesta recerca ens ha quedat per avaluar

l’indicador fisiològic, però no descartem incorporar-lo en propers projectes.

Més enllà de les situacions concretes de joc, en un estudi previ (Torregrosa i cols. 1999)

vam trobar que el nervisosisme i la sorpresa augmenten considerablement quan

s’avaluen els partits de futbol en general i en els diaris de camp ha quedat confirmat que

ambdòs augmenten a mesura que avança el partit i en estreta relació amb la incertesa

sobre el resultat, que es tradueix en un estat general d’activació (per això l’emocionar-se

com a valor és molt important, i també com a motius). Quan la incertesa es defineix (amb

un gol, expulsió o el final del partit) es produeix un compartiment (“sharing”) i una

integració en memòria que implica una racionalització “això ja ho veia venir”. La influència

del resultat del partit en les respostes afectives prepartit  i postpartit ha estat demostrada

en els estudis d’Sloan (1979, 1989).

Amb els col·lectius participants succeeix quelcom semblant que amb les situacions de

joc, quan més concrets i definits, en aquest cas quan més directament relacionats amb el

joc estan més definides són les emocions ja sigui positives (jugadors i aficionats) o

negatives (arbitres). Amb els col·lectius més allunyats del joc (directius i mitjans de

comunicació) les emocions generades són menys definides en positiu o negatiu, i seguint

la terminologia que proposàvem en la part teòrica estaríem parlant d’afectes i sentiments

més que no pas d’emocions pròpiament dites.
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Igual que passa amb les motivacions, les emocions estan afectades pel fenomen

d’identificació que es produeix en l’afició al futbol. Independentment del col·lectiu, els

components del club que els aficionats identifiquen com a propi generen majoritàriament

un sentiment d’alegria, seguit de sorpresa i en molta menor mesura enfadament i

nerviosisme. En canvi, tots aquells components que l’aficionat identifica com a externs i

no s’hi sent vinculat generen sentiments més repartits, tot i que  d’enfadament en primer

lloc i d’alegria en darrer. L’expressió conductual d’aquests sentiments es observable

durant la celebració dels partits en sentit ampli, des de que els participants arriben a

l’estadi fins que marxen.

No hi ha diferències significatives entre els aficionats i les aficionades en el moment

d’identificar el component cognitiu de les emocions davant de les situacions de joc i els

sentiments que inspiren els diferents col·lectius. D’alguna manera segons tot el que hem

anat veient fins ara podem dir que proporcionalment hi ha menys aficionades que

aficionats, però globalment participen d’estructures de valors comparables, els mouen

motivacions similars i experimenten emocions i sentiments comparables.

En canvi, els joves s’enfaden significativament més que els altres dos grups davant dels

mateixos estímuls presentats com a desencadenants d’emocions i sentiments. Els

veterans per la seva banda experimenten significativament més alegria i menys nervis, es

a dir, sembla ser que a mesura que es fa veterà l’aficionat relativitza la transcendència

del futbol i el frueix més a nivell emocional.

Pel que fa als tipus d’aficionats, els virtuals experimenten significativament més sorpresa i

nervis que els entusiastes. És probable que la causa d’aquesta diferència s’hagi de

buscar en el diferent tipus de contacte que tenen amb l’objecte.

A ulls de qualsevol no aficionat, el comportament dels aficionats pot tenir un component

masoquista considerable ja que no es estrany veure com segueixen amb la seva afició tot

i que els resultats de l’equip siguin dolents, el clima no acompanyi, etc. De totes maneres,

tal com hem vist en els valors, les motivacions i les emocions la seva percepció és de

diversió i passar-s’ho bé i aquest és un dels components del model de compromís que es
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discuteix a continuació. Tal com s’ha comentat prèviament, el fet d’estar sotmesos a

dosis altes d’eustress té efectes positius sobre els aficionats al futbol. Arran de les dades

i les observacions es posa de manifest que l’expressió conductual de les emocions que

es produeixen en el futbol és un dels punts claus de cara a recerques futures i a treballar

en projectes que intentin fer de l’afició al futbol un àmbit en el que la promoció del fairplay

i l’esportivitat estigui per sobre dels comportaments desfavorables al fairplay y la

violència.

8.4. SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE L’AFICIÓ AL FUTBOL

Com a expressió de les conseqüències de les variables individuals sobre l’afició hem triat

el compromís, una variable de caràcter disposicional que segons Scanlan i cols. (1993)

expressa tendència al comportament. En aquest treball hem generat un model específic

del compromís dels aficionats a partir de les seves motivacions per anar als estadis i per

veure futbol televisat.  A partir del plantejament d’Scanlan i col·laboradors s’ha generat un

instrument específic per a la nostra recerca en la que el compromís s’entén com la suma

de les motivacions dels aficionats que els porten als estadis restant les motivacions que

els porten a no anar als estadis. El mateix sistema s’ha utilitzat referent al futbol televisat.

I la consideració conjunta de les motivacions relacionades amb el  futbol als estadis i les

motivacions relacionades amb el futbol televisat donen lloc al que hem denominat

compromís amb el futbol espectacle. La Figura 8.1 recull els factors relacionats amb el

compromís dels aficionats amb el futbol.
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Figura 8.1: Proposta de model de compromís dels aficionats amb el futbol espectacle

Segons els resultats de la nostra recerca una primera aproximació a la modelització del

compromís dels aficionats amb el futbol espectacle vindria determinat per:

ð El gaudi i la satisfacció dels aficionats en els estadis: determinada per estar

amb d’altres aficionats, divertir-se, que l’equip porti una bona trajectòria i preveure

un bon espectacle.

ð Les facilitats per participar en el futbol als estadis: determinada pel fet de que el

partit estigui inclòs en l’abonament, els serveis als estadis, la situació i els accessos.

ð La identificació dels aficionats amb l’equip que juga.

ð L’atractiu del producte televisat: determinat per la competitivitat, els equips que

juguen en el partit televisat, la rivalitat dels contendents i el bon espectacle previst.

ð El gaudi televisiu: determinada per l’ambient a les grades, el divertir-se, estar amb

amics i aficionats i les tècniques de retransmissió.

ð La identificació amb el partit televisat: determinada perquè jugui el propi equip i

perquè no coincideixi amb un partit del propi equip en l’estadi.
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Essent tots aquests factors que pesen positivament en el model, és a dir que quan més

alt sigui el valor en qualsevol d’aquestes dimensions més alt és el grau de compromís

dels aficionats amb el futbol espectacle.

Pel que fa als factors que pesen negativament en el model, és a dir, aquells que quan

més alt sigui el valor en qualsevol d’aquestes dimensions més baix és el grau de

compromís dels aficionats amb el futbol espectacle, tenim:

ð La programació de partits i les alternatives a anar a l’estadi: determinades pel dia

i l’hora del partit, la no coincidència amb partits televisats, el no tenir altres activitats a

fer, etc.

ð Les barreres per anar a l’estadi: determinades pel preu de les entrades i la rivalitat

dels contendents.

ð Les barreres i alternatives per veure futbol televisat: determinades pel dia i hora

del partit, que sigui de pagament i no tenir altra activitat a fer.

Aquesta és una primera versió del model sorgida de sengles anàlisis exploratòries de les

dades, en endavant, per continuar treballant en el model de compromís caldria revisar

l’Inventari de Motius dels Aficionats (IMA), tractant de depurar cadascuna de les

dimensions que han emergit en aquesta primera anàlisi.

Pel que fa a la seva validesa, a partir del model de compromís dels aficionats hem pogut

veure en el capítol de resultats que en el cas del futbol en els estadis les aficionades

estan més compromeses que els aficionats, els veterans més que sèniors i joves, i

entusiastes i presencials més que espectadors i aficionats virtuals. Això ens indica que si

bé  sabem que en els camps de futbol hi ha mes aficionats que aficionades, el compromís

amb aquesta activitat és més alt per part de les segones.  Que els veterans estiguin més

compromesos que sèniors i joves contribueix a trencar la imatge de que els únics

aficionats compromesos amb el futbol en els estadis són els radicals que es posen en els

gols de tots els camps de primera i segona divisió no s’ha de confondre compromís amb

fer soroll. A més, el fet de que els aficionats entusiastes i els presencials estiguin més

compromesos amb el futbol als estadis que els virtuals i els espectadors indica que en el
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cas dels aficionats el compromís si que està relacionat amb la probabilitat de

comportament real (probablement per la inexistència de coaccions socials per continuar

vinculat a l’activitat que si es donen en l’esport d’iniciació).

A  partir del compromís amb el futbol televisat es pot comprovar que sense que les

diferències arribin a ser estadísticament significatives els homes estan més

compromesos amb el futbol televisat que les dones. En aquest cas, el grup d’edat més

compromès són els sèniors. I dins del tipus d’aficionats es torna a donar una

correspondència entre compromís i probabilitat de comportament, ja que els grups més

compromesos són els que més partits televisats veuen.

Quan el que analitzem és el nivell de compromís amb el futbol espectacle les diferències

anteriorment exposades entre aficionats i aficionades queden compensades i ambdós

grups estan igualment compromesos amb el futbol espectacle. Els veterans són els més

compromesos amb el futbol espectacle. Finalment, pel que fa als tipus d’aficionats els

més compromesos amb el futbol espectacle són els entusiastes, és a dir, aquells que van

als estadis i veuen partits televisats.

8.5. EN RESUM, UN PASSATEMPS PROFITÓS O UNA PÈRDUA DE TEMPS?

Caminar pel tall i en equilibri és, probablement, un deure dels que fem recerca en

psicologia aplicada, tanmateix caminant pel tall correm el risc de tallar-nos. Tallar-se és

anar més enllà del que els objectius, els plantejaments, els mètodes de recerca, les

dades que tenim i les anàlisis que hem fet. En el nostre cas, tenint en compte les

necessitats i característiques amb que va néixer el projecte  i l’objectiu descriptiu del

mateix, fins aquí podíem arribar. Després de la descripció detallada dels aficionats al

futbol en l’estat espanyol i algunes de les variables que influeixen en la seva afició,

queden per propers estudis la modelització de les relacions i pesos relatius de cadascuna

d’aquestes variables.



Discussió i Conclusions

- 222 -

Pensem que es tractava, entre d’altres coses, de contribuir a descriure el públic com una

part integrant del futbol, una forma de participació esportiva que, en la mateixa línia que

s’ha suggerit amb l’esport d’iniciació (Cruz, Boixadós, Torregrosa i Mimbrero, 1996) no és

intrínsecament negativa ni positiva i que el fet que vagi en un sentit o altre depèn de la

participació i orientació de tots els participants (jugadors, tècnics, directius, àrbitres,

mitjans de comunicació, i els mateixos aficionats). Segur que amb aquesta tesi no hem

aconseguit solucionar el dilema del passatemps profitós o la pèrdua absurda de temps

que ha perdurat durant tot el segle XX amb opinions clarament en contra, com la de

Patrick (1903) “els espectadors, sota l’excitació d’un gran partit, esdevenen ‘matons’,

exhibint una participació violenta i grans paraulotes, oferint adulacions idiòtiques als

guanyadors i amuntegant abusos sobre els àrbitres, retinguts sovint només pels propis

jugadors d’infligir-los-hi mal físic real” (p.104)

I opinions clarament a favor, com la de Brill (1929) “... l’home mig, per raons perfectament

entenibles, senzillament no mostrarà massa entusiasme per la idea de sortir i jugar en

comptes de veure un partit. D’altra banda, a través de l’operació de les lleis psicològiques

de la identificació i la catarsi, l’aficionat es beneficia mental, física i moralment de la seva

participació com a espectador en el seu esport favorit” (p.430). (Citat a Wann, 1997)

Sota el nostre punt de vista l’afició al futbol igual que la pràctica de l’esport no és

intrínsecament positiva ni negativa i dependrà de com es plantegi i desenvolupi el fet que

sigui un passatemps profitós o una pèrdua de temps amb efectes nocius per qui el

practica. Òbviament la nostra postura no és neutra i pensem que si es planteja bé l’afició

a l’esport pot resultar beneficiosa, tal com suggereixen alguns estudis en els que segons

Wann (1997) s’ha trobat que alts nivells d’identificació amb un equip esportiu estan

relacionats amb a)nivells alts d’autoestima personal, b) una tendència major a

experimentar emocions positives, c) una tendència menor a experimentar emocions

negatives i d) nivells més baixos de depressió i alienació. Tanmateix, el mateix autor,

reconeix que la recerca en aquesta temàtica es troba encara en les beceroles.
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Nosaltres insistim en que cal més recerca i que cal que aquesta recerca s’adapti al

context Europeu, adaptant els models nord-americans i anglosaxons a una realitat,

l’esportiva,  amb unes especificitats pròpies, tant pel que fa a la pràctica com pel que fa a

la participació com a aficionats. En aquest sentit, probablement sí que aquesta tesi

representa una petita passa que acabem a continuació amb les conclusions i algunes

propostes d’investigació futures.
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8.6. CONCLUSIONS

ð La integració de metodologies és un sistema adient per fer recerca psicològica

aplicada a fenòmens complexes.

ð L’esquema per a l’estudi de l’afició al futbol recull les característiques del fenomen

d’estudi i permet plantejar un marc general de recerca.

ð La classificació del públic diferenciant els espectadors dels aficionats i dins dels

aficionats entre presencials, virtuals i entusiastes reflexa acuradament quatre de les

modalitats de contacte amb el futbol espectacle.

ð L’entorn de l’aficionat al futbol té una influència important en la definició i manteniment

de l’afició.

ð Dins d’aquest entorn cal distingir el futbol real jugat als estadis del virtual o hiperreal

desenvolupat a partir dels mitjans de comunicació.

ð El futbol espectacle és un continuum format pel futbol real i el futbol virtual que es

perllonga gairebé ininterrompudament en el temps.

ð La celebració de partits reals ve influida per uns previs virtuals i seguida d’uns

postpartits del mateix tipus, que són al mateix temps els previs del següent partit.

ð L’aficionat pot tenir una percepció de participació directa molt alta fruit del diàleg-

monòleg que estableix amb el partit (atenció participació es diferent d’influència).

ð La major part de comportaments dels aficionats durant el partit són expressions

d’emocions que en funció de l’estímul poden esdevenir comportaments favorables al

fairplay i l’esportivitat, neutres o desfavorables al fairplay i en ocasions violents.

ð Les reaccions emocionals davant de l’equip amb que s’identifiquen els aficionats

(ingroup) són generalment positius. Mentre que les reaccions emocionals davant dels

altres (outgroup) i els àrbitres inclouen tant negatives, com inespecífiques, com

alguns positiva.
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ð Generalment els comportaments individuals tenen un antecedent més fàcilment

identificable

ð Els mitjans de comunicació no són només reproductors del futbol espectacle sinó que

també en són constructors, en conseqüència també tenen una part de responsabilitat

en què aquest es desenvolupi amb fairplay i esportivitat.

ð Els valors de que participen els aficionats són una variable que ens permet comparar-

los amb els que el practiquen. El jugar bé, la diversió i l’emoció són els valors

principals. El guanyar es relativament més important pels aficionats que pels

esportistes joves.

ð Els entusiastes són l’únic grup de públic que es caracteritza per valorar el guanyar per

sobre de qualsevol altre valor.

ð La motivació principal dels aficionats és veure l’equip amb el que s’identifiquen ja

sigui en els estadis o per televisió, resultat que es concordant amb els estudis de

Wann (1997).

ð El fet de gaudir tant del futbol en l’estadi com el televisat també són tinguts molt en

compte.

ð Les barreres i alternatives al futbol pesen força poc pels aficionats y més pels

espectadors.

ð L’equip amb que s’identifiquen els aficionats provoca més emocions positives que els

altres. Davant dels quals hi ha una dispersió emocional més gran.

ð La funció d’arbitrar i la tasca dels àrbitres produeix emocions molt negatives en els

aficionats.

ð Proporcionalment, hi ha menys aficionades que aficionats, tanmateix presenten un

perfil similar pel que fa a la seva estructura de valors, les motivacions per anar als

camps, les motivacions per veure partits televisats, etc.

ð Els aficionats més veterans estan més compromesos amb el futbol espectacle que els

joves.
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ð Els entusiastes són els més compromesos amb el futbol espectacle mentre que els

espectadors ocasionals són els que menys ho estan.
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8.7. PROPOSTES PER FUTURES INVESTIGACIONS

Poden ser moltes les propostes de recerca a fer a partir del que s’ha fet aquí, entre les

que més ens engresquen són:

ð Estudiar sistemàticament els efectes dels aficionats sobre l’execució esportiva

ð Fer més observació sistemàtica per estudiar les regles normatives dels aficionats al

futbol

ð Classificar les reaccions emocionals dels aficionats al futbol i proposar la seva gestió

en positiu

ð Continuar amb l’estudi dels valors, les motivacions i les emocions dels aficionats per

veure si existeix un continuum entre la persona practicant i l’espectador de futbol

ð Millorar la fiabilitat i la validesa dels qüestionaris utilitzats a costa de disminuir la

representativitat de la mostra.

ð Construir un instrument específic per mesurar el Compromís dels Aficionats al Futbol

ð Construir un instrument sistematitzat d’observació del públic



Dime con quien andas y te diré quien eres.
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10. ANNEX

Sports Values Questionnaire – Versió en Espanyol – Reduïda
(SVQ-R-E)

Siguiendo en la misma línea, cuando juega su equipo para Vd. es importante...

ganar 1 2 3 4 5
que muestren una buena deportividad 1 2 3 4 5
juntarse con otros aficionados 1 2 3 4 5
potenciar la historia y el nombre de su club 1 2 3 4 5
mejorar las relaciones entre clubes/aficiones 1 2 3 4 5
respetar a los rivales 1 2 3 4 5
mejorar nuestro juego cada vez más 1 2 3 4 5
que juguemos bien 1 2 3 4 5
divertirse 1 2 3 4 5
ser leal a sus colores 1 2 3 4 5
mostrar que somos mejor que los demás 1 2 3 4 5
que el partido sea emocionante 1 2 3 4 5

Nada Poco Ni mucho Bastante Muy
Importante Importante ni poco Importante Importante
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Inventari de Motius dels Aficionats (IMA)

Inventari de Motius dels Aficionats per anar als Estadis (IMA-E)

Evalúe en que medida los siguientes motivos influyen que Vd. venga a los partidos:

La situación del estadio 1 2 3 4 5
La rivalidad de los contendientes 1 2 3 4 5
El precio de las entradas 1 2 3 4 5
Los accesos (transportes públicos, aparcamientos, etc.) 1 2 3 4 5
El clima 1 2 3 4 5
Los servicios del estadio (bares, lavabos, etc.) 1 2 3 4 5
Que el partido se incluya en el abono 1 2 3 4 5
El día y la hora en que se juega 1 2 3 4 5
La seguridad en el estadio 1 2 3 4 5
Que no coincida con un partido mejor por TV 1 2 3 4 5
Que juegue su equipo 1 2 3 4 5
Que se prevea un buen espectáculo 1 2 3 4 5
La trayectoria de su equipo 1 2 3 4 5
Estar con otros amigos o aficionados 1 2 3 4 5
Divertirse, pasarlo bien 1 2 3 4 5
No tener otra actividad que hacer 1 2 3 4 5
La competición (Liga, Copa, etc.) 1 2 3 4 5

Nada Poco Ni mucho Bastante Mucho
ni poco
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Inventari de Motius dels Aficionats per veure partits Televisats
(IMA-T)

Evalúe en que medida los siguientes motivos influyen en que vea partidos por
televisión:

Las técnicas de retransmisión (cámaras, comentaristas, etc.) 1 2 3 4 5
Divertirme, pasarlo bien 1 2 3 4 5
No tener otra actividad que hacer (familiar, etc.) 1 2 3 4 5
El tipo de competición (Liga, Copa, Europeas, etc.) 1 2 3 4 5
La rivalidad de los contendientes 1 2 3 4 5
Estar con otros amigos o aficionados 1 2 3 4 5
Que sea de pagar por ver 1 2 3 4 5
El día y la hora en que se juega 1 2 3 4 5
Que no haya partido de su equipo en el estadio 1 2 3 4 5
Que juegue su equipo (en el televisado) 1 2 3 4 5
Que se prevea un buen espectáculo 1 2 3 4 5
La competición 1 2 3 4 5
Los equipos que juegan 1 2 3 4 5
El ambiente que se ve en las gradas 1 2 3 4 5

Nada Poco Ni mucho Bastante Mucho
ni poco
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Inventari d’Emocions dels Afeccionats (IEA)

Para terminar, repasemos como le hace sentir el fútbol y algunas de las situaciones que se
dan:

Los goles de su equipo le hacen sentir 1 2 3 4
Las expulsiones de jugadores de su equipo le hacen sentir… 1 2 3 4
Las actuaciones arbitrales le hacen sentir… 1 2 3 4
Los directivos y sus apariciones públicas le hacen sentir… 1 2 3 4
Los aficionados rivales le hacen sentir… 1 2 3 4
Los jugadores de su equipo (comportamientos en el 
campo, declaraciones, apariciones públicas) le hacen sentir… 1 2 3 4
Los aficionados del propio equipo 1 2 3 4
Los jugadores del equipo rival 1 2 3 4
Los medios de comunicación especializados en temas deportivos 1 2 3 4

Alegre  Sorprendido   Enfadado    Nervioso
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Variables de cens

Género: Hombre ¢ Mujer ¢ Edad: ___________ (en años)
Estado civil:
Soltero ¢ Casado/ vive en pareja ¢ Separado, Divorciado ¢ Viudo ¢
Situación profesional:
1. Empresarios      ¢ 7. Obreros sin especializar ¢
2. Profesionales liberales    ¢ 8. Jubilado/pensionista ¢

3. Directores generales y cuadros superiores ¢ 9. Estudiante ¢
4. Jefes de Departamento ¢ 10. Parado ¢
5. Cuadros intermedios ¢ 11. Ama de casa ¢
6. Obreros especializados ¢

Socio o abonado de un club: 
Nunca ¢ lo fue en el pasado  ¢ lo es en la actualidad  ¢

(si lo fue o lo es en la actualidad) Antigüedad _____ (en años)

¿Con qué frecuencia acude a presenciar partidos de fútbol en el campo?
Nunca ¢ Pocas veces al año ¢  Bastantes veces al año ¢Siempre o casi siempre  ¢

¿Cuándo viene al campo en que zona se pone generalmente?
General  (“fondos”) ¢ Lateral ¢ Tribuna ¢

¿Con qué frecuencia ve partidos de fútbol por televisión?
Nunca ¢ Pocas veces al año ¢  Bastantes veces al año ¢Cada semana ¢

(Si es cada semana) ¿Cuantos? ________


