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MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

E l futbol també ha
envaït els patis de
les escoles. El
gran esport de
masses a Espanya
s’apropia del joc

en horari lectiu, bàsicament en el
cas dels nens, i arracona altres
activitats, assenyalen elsmestres.
Sempre ha ocupat el lloc de joc
estrella, però la tendència aug-
menta al costat de la popularitat
de Messi, Xavi o Guardiola; tant
és així, que diversos centres edu-
catius han decidit limitar la pre-
sència de la pilota al pati.
Els dijous no es pot jugar amb

pilota a l’escola Thau de Barce-
lona. “L’anomenem el dia sense
pilota, però en realitat hauria de
tenir el nom de dia sense futbol”,
assenyala Agustí Olivares, mes-
tre i coordinador de primària en
aquest centre concertat. Aquest
educador explica com el futbol
ocupava l’espai central del pati
fins no fa gaire temps, de manera
que desplaçava els nens als quals
no els agradava aquest esport i,
sobretot, les nenes, que encara
són minoria en la seva pràctica.

Un estudi sobre patis escolars de
la Fundació Jaume Bofill remar-
ca aquesta “falta de visibilitat”
d’activitats diferents al futbol.
Els nens, i les poques nenes, que
juguen a pilota aconsegueixen
l’espai principal del pati. “En
conseqüència les activitats de les
noies es tornen invisibles, que-
den excloses als marges”, asse-
nyala Imma Marín, especialista
en joc i directora de la consulto-
ria pedagògica Marinva, que ha
participat en l’elaboració de l’in-
forme de la Jaume Bofill.
La imatge típica en un pati de

primària acaba sent aquesta: un
grup nombrós de nois que juga
un, dos o tres partits alhora a la
pista central, i grupets de nenes,
principalment, que juguen a ma-
tar, a fet i amagar o a bàsquet als
llocs que no ocupen els futbolers.
Entre competicions nacionals i

internacionals, hi ha futbol els
dimarts, els dimecres, els dissab-
tes i els diumenges, això si no
juga la selecció. La tele, la ràdio,
els diaris... parlen cada dia de

futbol; els fills veuen els partits
amb els pares a casa, molts prac-
tiquen futbol com a activitat ex-
traescolar, diverses escoles cen-
tren treballs de classe en el Barça
i l’entrenador Josep Guardiola
fins i tot va rebre laMedalla d’Ho-
nor del Parlament el setembre
passat. No és estrany, doncs, que
el futbol s’implanti amb força al
pati, ja que la seva influència so-
cial és enorme. Amés, la seva po-
pularitat no està subjecta a les
sèries de dibuixos d’èxit, com sí
que ha passat amb altres esports.
Oliver i Benji van posar el seu gra
de sorra a la bogeria pel futbol
amb la sèrie Campeones, però
només va ser una gotamés. Per la
seva banda, Juana i Sergio (Dos
fuera de serie) van aconseguir
que durant el temps que es va
emetre el programa als nens els
piqués per practicar el voleibol al
pati i als parcs. Només va ser una
moda passatgera. El futbol, en
canvi, perdura.
A part de la indubtable influ-

ència social, hi ha alguna cosa
més que contribueix a la pre-
eminència d’aquest esport en l’es-
barjo. El futbol és en realitat un
joc senzill per als principiants,
assenyala Héctor Reyes, profes-
sor d’Educació Física al centre
públic Escoleta de Bellaterra,
una altra escola amb dia sense
pilota, en aquest cas, els diven-
dres. “No es requereixmassa tèc-
nica per jugar a futbol, qualsevol
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