Presentació Editorial

A

l llarg del segle xx, l’esport ha passat de ser una activitat practicada per una minoria
de pioners considerats un punt excèntrics a ser un fenomen de masses d’un abast i
una repercussió socials inaudits. La seva difusió avui dia és planetària i la seva pràctica

–en diferents graus– està absolutament generalitzada en tots els àmbits de la societat: és un
fenomen que permeabilitza transversalment països, cultures, posició social, gèneres i edats.
Catalunya, pionera en la introducció i adaptació d’altres fenòmens iniciats als països
socialment avançats del món occidental, va començar també a importar la pràctica de
determinats esports ja des de l’inici del segle passat. Aquesta precocitat i l’entusiasme i la
dedicació que hi van aportar els primers practicants de les diferents disciplines expliquen
que avui l’esport català excel·leixi en l’àmbit internacional molt per damunt del que la
nostra demografia permetria esperar.
Quan la Secretaria General de l’Esport, ara fa més de tres anys, ens va proposar de participar en l’edició d’una Enciclopèdia de l’Esport Català, la iniciativa ens va semblar doblement
interessant: d’una banda, harmonitzava perfectament amb la nostra tasca d’editors d’obres
de referència centrades en l’espai cultural català i, de l’altra, la transcendència social i cultural del fenomen esportiu justificava que Enciclopèdia Catalana participés en una iniciativa
editorial d’aquesta envergadura. Aviat, però, ens vam adonar que la tasca era d’una dificultat
molt superior a la d’altres obres enciclopèdiques editades per Enciclopèdia sobre àmbits del
coneixement relativament treballats. L’esport, per la seva naturalesa proteïforme, tot i tenir
una llarga trajectòria al nostre país, no disposa de gaires reculls de materials que, de manera
homogènia i prou completa, cobreixin totes les pràctiques i totes les èpoques, condició necessària per a poder bastir el treball de síntesi en què ha de consistir una Enciclopèdia de l’Esport.
Malgrat aquesta dificultat, la professionalitat del director de l’obra, el Dr. Carles
Santacana, i la de les Sres. Roser Pubill i Mariona Cabana, que dirigeixen un competent
equip editorial, juntament amb l’ajut permanent tant de la Secretaria General de l’Esport
–i de totes les instàncies que en depenen– com d’un nombre inabastable de col·laboracions
entusiastes i desinteressades provinents dels clubs i dels esportistes –en actiu i jubilats– de
tot el país, ens han permès culminar la tasca que se’ns havia encomanat, creiem que d’una
manera prou digna. Ara, han de ser els professionals i els afeccionats a l’esport els qui
hauran de jutjar-la.

Jesús Giralt i Radigales
Director
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