
El	  Rugbi:	  El	  Plaer	  de	  Jugar	  
	  
No	  confondre	  amb	  el	  futbol	  australià,	  el	  futbol	  gaèlic	  o	  el	  futbol	  americà.	  
El	  rugbi	  és	  un	  divertit	  i	  espectacular	  esport,	  que	  es	  juga	  en	  un	  camp	  de	  grans	  dimensions	  i	  
on,	  per	  descomptat,	  l’esperit	  col·∙lectiu	  s’imposa	  a	  les	  individualitats.	  
	  
D’on	  ve	  el	  rugbi?	  
A	  l’Edat	  Mitjana,	  a	  Anglaterra	  i	  al	  Nord	  de	  França	  es	  practicava	  el	  joc	  molt	  popular,	  
anomenat	  la	  Soule,	  que	  consisteix	  a	  portar	  una	  bufeta	  de	  porc	  inflada	  d’un	  poble	  a	  l’altre.	  El	  
nombre	  de	  participants	  era	  il·∙limitat,	  hi	  podia	  participar	  qualsevol,	  tot	  era	  permès.	  El	  joc	  
finalitzava	  quan	  s’aconseguia	  dur	  la	  pilota	  al	  lloc	  pactat	  prèviament.	  
Poc	  a	  poc,	  les	  influències	  de	  la	  Soule,	  es	  van	  anar	  normalitzant	  fins	  que	  a	  finals	  del	  segle	  XIX	  
es	  van	  introduir	  a	  les	  escoles	  britàniques,	  on	  els	  alumnes	  jugaven	  a	  les	  seves	  estones	  de	  
lleure	  en	  amplis	  camps	  de	  gespa.	  
L’objectiu	  era	  fer	  passar	  la	  pilota	  pels	  pals	  xutant-‐la	  d’un	  costat	  a	  l’altra.	  Però	  un	  dia	  del	  mes	  
de	  novembre	  de	  1823,	  un	  jove	  anomenat	  William	  Webb	  Ellis,	  de	  la	  Public	  School	  de	  la	  ciutat	  
de	  Rugby,	  transgredint	  totes	  les	  normes	  establertes	  fins	  aleshores,	  va	  agafar	  la	  pilota	  amb	  
les	  mans	  i	  va	  córrer	  fins	  la	  zona	  contrària.	  Aquest	  fet	  va	  donar	  lloc	  l’esport	  que	  ara	  coneixem	  
com	  a	  Rugbi.	  
	  
El	  joc	  del	  Rugbi:	  
Un	  partit	  dividit	  en	  dos	  parts	  de	  40	  minuts	  i	  un	  descans	  de	  5.	  El	  disputen	  dos	  equips	  de	  15	  
jugadors	  que,	  xutant	  la	  pilota,	  passant-‐la	  endarerra	  o	  ve	  corrent	  amb	  ella	  a	  les	  mans,	  han	  
d’aconseguir	  plantar-‐la	  sobre	  la	  línia	  de	  marca	  contrària,	  amb	  la	  qual	  cosa	  s’aconsegueix	  un	  
assaig.	  
No	  cal	  dir	  que	  aconseguir	  un	  assaig	  suposa	  un	  gran	  sacrifici	  de	  tot	  l’equip	  i	  no	  només	  pel	  
jugador	  que	  l’aconsegueix.	  
Durant	  el	  partit	  es	  produeixen	  situacions	  de	  faltes	  tècniques	  on	  l’àrbitre	  ha	  d’aturar	  el	  joc	  
reorganitzant-‐lo	  de	  nou.	  I	  la	  pilota	  es	  posa	  en	  joc	  mitjançant	  una	  de	  les	  formacions	  més	  
característiques	  del	  rugbi:	  la	  melée.	  
8	  jugadors	  de	  cada	  equip,	  agafats	  fortament	  entre	  ells,	  lluiten	  per	  la	  possessió	  de	  la	  pilota.	  La	  
força,	  la	  coordinació	  i	  la	  confiança	  en	  els	  companys	  fan	  de	  la	  melée	  un	  arma	  invencible.	  
Quan	  la	  pilota	  surt	  fora	  del	  camp,	  es	  reinicia	  el	  joc	  mitjançant	  la	  touche.	  Així,	  el	  jugador	  que	  
s’anticipi	  aconseguirà	  la	  possessió	  de	  la	  pilota.	  Antigament,	  es	  formava	  el	  passadís	  sense	  
aixecadors:	  cada	  jugador	  saltava	  sense	  ajudes.	  Actualment,	  el	  saltador	  rep	  l’ajuda	  de	  dos	  
companys	  que	  l’acaben	  d’aixecar.	  
Quan	  el	  portador	  de	  la	  pilota	  és	  aturat	  o	  bloquejat	  per	  l’adversari,	  els	  companys	  acudiran	  a	  
ajudar-‐lo	  ràpidament:	  són	  els	  agrupaments.	  Un	  cop	  el	  portador	  de	  la	  pilota	  és	  al	  terra,	  
aquest	  s’ha	  de	  desentendre	  de	  la	  pilota.	  
Durant	  el	  joc	  obert,	  es	  pot	  intentar	  un	  xut	  de	  drop	  (3	  punts).	  	  
Quan	  s’aconsegueix	  un	  assaig	  o	  s’assenyala	  un	  cop	  de	  càstig,	  es	  pot	  intentar	  xutar	  a	  pals	  amb	  
la	  pilota	  plantada	  al	  terra	  (dos	  punts	  en	  el	  primer	  cas	  i	  tres	  en	  el	  segon).	  



El	  reglament	  del	  rugbi	  és	  un	  xic	  complicat.	  I	  la	  figura	  de	  l’àrbitre	  és	  fonamental	  i	  
imprescindible.	  Aquest	  és	  respectat	  en	  tot	  moment	  i	  les	  seves	  decisions	  s’han	  d’acceptar	  
sense	  protestar.	  La	  missió	  de	  l’àrbitre	  és	  ajudar	  al	  desenvolupament	  del	  joc.	  
	  
Valors	  del	  Rugbi	  
Qualsevol	  que	  hagi	  jugat,	  observat	  o	  s’hagi	  vist	  interessat	  en	  el	  món	  del	  rugbi,	  podrà	  
confirmar	  que	  aquest	  esport	  aporta	  als	  seus	  practicants	  uns	  valors.	  Un	  dels	  valors	  únics	  del	  
rugbi	  és	  que,	  independentment	  de	  les	  condicions	  físiques	  de	  les	  persones,	  tothom	  compta	  al	  
camp,	  gràcies	  a	  tots	  els	  rols	  que	  aquest	  esport	  permet	  desenvolupar.	  
Estarem,	  doncs,	  d’acord	  que	  al	  rugbi	  hi	  ha	  4	  valors	  essencials	  que	  donen	  una	  forta	  empremta	  
a	  les	  persones	  que	  el	  viuen:	  

• Treball	  en	  equip	  
• Disciplina	  
• Respecte	  
• Esperit	  esportiu	  

Aquest	  esport	  proporciona	  un	  gran	  plaer	  tant	  als	  aficionats	  com	  als	  seus	  practicants.	  
	  
Llocs	  on	  es	  juga	  al	  Rugbi	  
Anglaterra,	  Escòcia,	  País	  de	  Gal·∙les,	  Irlanda,	  França	  i	  Itàlia	  disputen	  anualment	  el	  Torneig	  de	  
les	  6	  Nacions.	  
Nova	  Zelanda,	  Austràlia,	  Sudàfrica	  i	  Argentina	  juguen,	  a	  l’hemisferi	  sud	  el	  Quatre	  Nacions.	  
La	  més	  prestigiosa	  de	  les	  competicions	  és	  el	  Mundial	  de	  Rugby	  que	  es	  juga	  cada	  quatre	  anys	  
on	  la	  IRB	  decideix.	  
Seleccions	  de	  renom	  mundial	  i	  mèrit	  reconeguts	  són	  els	  famosos	  “All	  Blacks”	  de	  Nova	  
Zelanda	  i	  “Wallabies”	  australians,	  campions	  del	  món	  en	  vàries	  ocasions.	  
Però	  cal	  dir	  que	  el	  Rugbi	  no	  te	  fronteres:	  es	  juga	  també	  a	  Samoa,	  als	  Estats	  Units	  i	  al	  Japó,	  
entre	  d’altres	  països.	  I,	  per	  descomptat,	  també	  es	  juga	  a	  Catalunya.	  
La	  Federació	  Catalana	  de	  Rugbi	  va	  ser	  una	  de	  les	  fundadores	  de	  la	  Federació	  Internacional	  de	  
Rugby	  Amateur	  l’any	  1934.	  
	  
Participants	  
Al	  Rugbi	  hi	  juguen	  nois	  i	  noies	  de	  totes	  les	  edats.	  Fins	  i	  tot	  els	  nostres	  avis.	  
Els	  aficionats	  que	  acudeixen	  al	  camp	  ho	  viuen	  intensament.	  
El	  respecte	  al	  capità	  és	  quelcom	  fonamental,	  ja	  que	  tots	  els	  jugadors	  de	  l’equip	  es	  veuen	  
representats	  en	  ell.	  
Els	  dos	  temps	  en	  el	  camp	  ja	  han	  finalitzat,	  i	  els	  jugadors	  dels	  dos	  equips	  es	  feliciten	  les	  hores	  
destinades	  al	  partit.	  Ara	  és	  el	  moment	  del	  tercer	  temps	  i	  comença	  dins	  dels	  vestidors.	  
	  

I	  és	  que,	  sense	  cap	  dubte,	  el	  Rugbi	  és	  una	  forma	  d’entendre	  la	  vida	  


