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5.2. Cas 2
València Roller Derby

Qui ha dit que només les xiques primes poden patinar?
El partit de patinatge, un activisme feminista sobre rodes

El partit de patinatge o roller derby és un esport femení de contacte, velocitat i estratègia originari dels EUA. 

El partit de patinatge en el qual juguen homes s’identifica com a partit de patinatge masculí, es postil·la així la 

denominació. Hi ha també equips mixts, però la gran majoria no ho són. La mecànica del joc consisteix en una 

carrera sobre patins en línia en una pista ovalada. Hi ha dos equips que s’enfronten de cinc jugadores cadascun, 

la jammer (corredora-anotadora) de cada agrupació intenta aconseguir fer una volta a la pista en contra del sentit 

de les agulles del rellotge, mentre les lockers (defenses) de l’altre equip intenten evitar-ho obstaculitzant el seu 

pas mitjançant contacte físic reglamentari. L’objectiu és anotar el màxim nombre de punts sense que els diversos 

i diverses àrbitres que segueixen els seus moviments girant al seu costat, els xiulen infraccions. 

Actualment, molts dels equips, entre ells el València Roller Derby, s’acullen al reglament de l’Associació Femeni-

na de Partit de Patinatge de Pista Plana (Women’s Flat Track Derby Association, WFTDA). Aquesta associació va 

derivar de la Coalició de Lligues Unides (United Leagues Coalition, ULC), un fòrum participatiu en línia a través del 

qual les lligues de partit de patinatge es comunicaven per a organitzar partits interlliga. Quan aquest espai va ser 
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creixent, es va fer necessari un debat grupal sobre els objectius i les 

metes que definirien els jocs que es donaren sota aquesta coalició. 

En 2006, sota la denominació ja associativa, es redacta el primer re-

glament per a la marcació en pista. En 2008 es crea el programa de 

certificació d’àrbitres. 

Una aspirant a formar part d’un equip de partit de patinatge ha de 

passar les marques mínimes (minimum skills). Després de 2 o 3 me-

sos entrenant-se fa unes proves físiques (habilitat amb els patins, 

rapidesa en les voltes a la pista…) i un examen també escrit. Aquest 

examen tracta de valorar el coneixement del reglament de la WFTDA, 

que ocupa 90 pàgines d’un PDF. Amb les proves mínimes el que se 

certifica és que la jugadora és segura tant per a ella mateixa com per 

a altres participants.

A Espanya el primer equip de partit de patinatge va ser el Tenerife 

Roller Derby, que es va crear en 2010, el va seguir el Barcelona Roller 

Derby en el mateix any. Des d’aleshores els equips s’han multiplicat, 

el València Roller Derby naix en 2011. En 2013, es crea la selecció 

nacional de partit de patinatge, Team Spain Roller Derby, la qual va 

participar per primera vegada en el Torneig Europeu de Partit de Pa-

tinatge i, posteriorment, en el campionat mundial Blood & Thunder 

Roller Derby World Cup 2014, celebrat a Dallas. Les València Roller 

Derby han aconseguit el 4t lloc en el Primer Campionat Nacional de 

Partit de Patinatge i el 3r lloc en el I Campionat Nacional de Partit de 

Patinatge WFTDA – ARDE.

El partit de patinatge és un 
esport nou al nostre país i, 
segurament, a causa d’això, arriba 
a les nostres pistes amb 
una concepció de la inclusió 
de les dones en l’esport 
molt diferent a la d’altres esports 
de llarga trajectòria, que donen 
mostra d’una resistència superior
davant dels canvis.

El València Roller Derby, 
equip de les jugadores que hem 
entrevistat, vincula aquest esport 
de patins a un projecte polític 
feminista. Són esportistes, 
però ho són en clau d’un 
feminisme que les situa en 
un lloc propi davant de 
l’esport.
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La cronologia que hem descrit deixa clar que es tracta d’un esport nou al nostre país i, segurament, a causa d’ai-

xò, arriba a les nostres pistes amb una concepció de la inclusió de les dones en l’esport molt diferent a la d’altres 

esports de llarga trajectòria, que donen mostra d’una resistència superior davant dels canvis.

El partit de patinatge en general, però concretament el València Roller Derby, equip de les jugadores que hem 

entrevistat, vincula aquest esport de patins a un projecte polític feminista. Són esportistes, però ho són en clau 

d’un feminisme que les situa en un lloc propi davant de l’esport: “Les dones, i no solament les dones, sinó totes 

les persones, haurien de tindre un espai com el que tenim nosaltres ací”. Aquest posicionament es nodreix de dos 

dels eixos que articulen les postures transfeministes actuals: la ruptura amb els plantejaments binaris de gènere 

i l’assumpció d’allò comunitari com a mode de gestió de les relacions i els grups socials, on les cures prenen un 

paper central. Les nostres converses amb les jugadores del València Roller Derby ens porten a entendre que per 

a elles no es tracta solament que les dones tinguen les mateixes oportunitats que els homes en l’esport, sinó 

que el que pretenen és crear un espai en el qual, en primer lloc, siga possible redefinir la imatge normativa del 

que s’entén socialment per “dona”, acceptant la variabilitat de cossos i d’expressions de gènere i, en segon lloc, 

que servisca per a proposar relacions més igualitàries, consensuades i implicades en l’organització i la pràctica 

esportiva. En definitiva, el que s’extrau de les entrevistes amb aquestes jugadores és l’articulació d’un activisme 

feminista que utilitza l’esport com a canal de transmissió d’una postura política concreta: “El partit de patinatge 

és femení i feminista”.

L’articulació d’aquest espai és el que s’abordarà en els apartats que exposem a continuació. 

Tots els cossos serveixen, totes les feminitats caben a la pista

Assistir a un partit de partit de patinatge és quedar-se impressionada observant les espentes, les caigudes, els 

bloquejos rudes al so de les rodes dels patins que llisquen per la pista. Aquest és, sens dubte, un esport de con-

tacte. Són totes dones, dones que plaquen l’adversària, dones que s’obrin a colzades intentant derrocar un mur 
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de cossos que impedeixen el pas, una imatge que aconsegueix que posem en dubte la premissa tan compartida 

sobre la manca de força i potència en les dones. El resultat d’això, uns blaus enormes que pugen al núvol en els 

seus comptes d’Instagram i murs de Facebook com si foren trofeus. A una persona aliena al món del partit de 

patinatge tota aquesta escenificació pot semblar-li violenta, agressiva, fins i tot incòmoda; la lectura que fan les 

seues protagonistes matisa aquesta percepció: “No és agressivitat, és energia, és l’esport on les dones poden 

fer coses fortes”, una afirmació que ens planteja la revisió d’aquella primera lectura superficial.

Efectivament, una segona mirada cap al que ocorre a la pista ens permet identificar el motiu del nostre primer 

rebuig, el partit de patinatge posa en escena 

unes maneres de ser i actuar que interpel·len el 

model de feminitat emfatitzat en la nostra soci-

etat; si ens atenim a les teories transfeministes, 

podríem dir que assistim a una performativitat 

renovada del gènere en l’esport. 

El desenvolupament de l’esport femení s’ha pro-

duït sota un paraigua que intenta combinar dos 

elements construïts socialment com a oposats: l’esport, percebut com a activitat masculinitzada, i la feminitat, 

model social al qual se li atribueixen paràmetres de delicadesa i fragilitat que són difícils d’encaixar en la pràctica 

de l’esport tal com l’entenem actualment. Aquesta dicotomia cultural porta al fet que la inclusió de les dones 

en l’esport solament puga donar-se bé en condicions de mínima transformació del model normatiu de feminitat, 

bé en condicions en les quals aquesta feminitat s’arrisca, cosa que porta les dones que practiquen algun esport 

—més encara en el cas dels esports de contacte— a ser descodificades com a semihomes (identificades com 

a “homenots”, “gallimarsots”, etc.). El partit de patinatge s’apropia d’aquesta última accepció per a fer d’això la 

seua proposta política. Amb la finalitat d’articular aquesta proposta, revisita els elements constitutius de l’es-

port: la velocitat, la força, l’agressivitat… i els integra en l’activitat, i així reclama que la potència i les altes dosis 

d’adrenalina concerneixen també les dones: “Les xiquetes creixen en un món molt patriarcal que els ensenya que 

A una persona aliena al món del partit de 
patinatge tota aquesta escenificació pot semblar-li 
volenta, agressiva, fins i tot incòmoda; la lectura 
que fan les seues protagonistes matisa aquesta 
percepció: “No és agressivitat, és energia, és l’esport 
on les dones poden fer coses fortes”.
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són febles”, ens respon una entrevistada quan preguntem per la pertinència que les xiquetes practiquen aquest 

esport; i és que els rodaments que es fan als patins en el partit de patinatge disten molt de les gràcils piruetes del 

patinatge artístic, del que es tracta és de generar un espai on siguen possibles altres feminitats, incloses aquelles 

que es veuen travessades per elements masculinitzats. 

En aquesta transgressió als paràmetres de la feminitat es va més lluny encara, ja que la proposta política d’apro-

piació i reelaboració d’allò masculí en l’esport es combina amb una dimensió d’emfatització de la part corporal. La 

corporalitat és fonamental en el partit de patinatge, no solament perquè són molt diverses les parts del cos que 

participen activament en el joc (ho fan les cames que permeten l’avanç dels patins, però també els braços i mans, 

muscles, malucs i anques… amb els quals es bloqueja les adversàries o s’intenta obrir pas a la jammer); sinó 

també perquè, seguint les teories del feminisme queer, el cos es converteix en el lloc de transgressió del gènere. 

El partit de patinatge com a esport accepta una gran diversitat de cossos a la pista, aquesta és una de les coses 

que percebem en apuntar-nos a un entrenament, i amb això no apuntem solament cap a una intencionalitat per 

a escapar de les corporalitats estereotipadament femenines, sinó a una obertura en el concepte de cos espor-

tista que, d’una banda, desdibuixa la frontera entre el cos masculí i el cos femení i, d’una altra, dona cabuda a 

modalitats corporals molt diverses: cossos grossos, prims, alts, baixos… Les patinadores entrevistades són molt 

conscients de la pressió social que recau sobre els cossos 

de les dones per ser massa prims o massa grossos, el seu 

esport, diuen, els ajuda a combatre activament aquesta 

pressió demostrant que uns altres cossos són possibles: 

“Vull el teu cul en el meu equip.”, tenen com a consigna. 

L’afirmació d’aquesta jugadora xoca frontalment amb 

concepcions prèvies a propòsit del cos femení que es 

presumeix adequat per a l’esport. En els equips de par-

tit de patinatge és molt comuna la presència de cossos 

El partit de patinatge com a esport  
accepta una gran diversitat de cossos a
la pista, aquesta és una de les coses que 
percebem en  apuntar-nos a un entrenament, 
i amb això no apuntem solament cap a 
una intencionalitat per a escapar de les 
corporalitats estereotipadament femenines,
sinó a una obertura en el concepte 
de cos esportista.
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L’afirmació d’aquesta jugadora 
xoca frontalment amb concepcions
prèvies a propòsit del cos 
femení que es presumeix adequat
per a l’esport. En els equips 
de partit de patinatge és molt comuna 
la presència de cossos grans, 
cossos que es llueixen amb samarretes
ajustades i pantalons curts 
que visibilitzen la diversitat del cos
humà i posen en qüestionament
molts dels estereotips que 
recauen sobre les talles grans.
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grans, cossos que es llueixen amb samarretes ajustades i pantalons curts que visibilitzen la diversitat del 

cos humà i posen en qüestionament molts dels estereotips que recauen sobre les talles grans: “Tu pots 

pesar 50 quilos i ser una crac en el Roller, o pesar 120 quilos i ser també una crac”. Tal com hem assenyalat 

anteriorment, la concepció de l’esport femení actual ve associada a una reelaboració del cos femení que 

practica esport que passa per l’emfatització de la feminitat. Això comporta que assistim també a l’articulació 

de cànons de bellesa atlètica femenina. El cos atlètic femení seria un cos musculat, però sempre prim, en 

el qual quedarien impresos els signes de la feminitat (depilació, cabells cuidats, maquillatge, equipament 

feminitzat…); des del partit de patinatge es proposen uns altres cossos esportius, perquè tots es lligen com 

a peces clau en l’articulació de la potencialitat de l’equip. La mirada està posada en la complementarietat de 

les fisonomies que han d’encaixar “com en un Tetris”, en paraules d’una de les entrevistades, formant un 

mur de malucs, cames, muscles i braços impenetrable. El relat que fan les jugadores sobre com es modelen 

aquests murs humans en cada jam ens porta a entendre que el tacte, l’agafada, el contacte són necessaris 

per a donar forma a aquestes muralles humanes, i d’això es deriva el necessari aprenentatge sobre el propi 

cos i sobre els cossos de les companyes en aquest encaix estratègic que demana el partit de patinatge. 

Però encara es pot anar més lluny perquè podem dir, de nou des d’una lectura queer, que s’atén al projecte cor-

poral com a instrument de subversió de gènere. La transformació del cos mitjançant l’exercici físic és evident: “és 

el que fa el partit de patinatge amb el meu cos”, el cos roller és un cos que es modela, és projecte, i la valoració 

d’aquesta transformació s’utilitza per a demostrar la maleabilitat dels cossos i allunyar-se així de les concepcions 

estàtiques de la corporalitat. Hi ha una pretensió de fer evident que és possible forçar les característiques diferen-

cials que s’assignen als cossos femenins i masculins i que, normalment, es justifiquen mitjançant la naturalesa. 

El treball amb el cos les fa sentir més fortes, més segures d’elles mateixes, i això resulta molt gratificant: “dona 

molta satisfacció veure mes a mes com aprenem a utilitzar el nostre cos i el de les nostres companyes, com 

avancem amb la complicitat dels nostres cossos”. 

 i  i
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El desafiament que proposa el partit de patinat-

ge concerneix a la concepció de l’esport, del cos 

i, per tant, del gènere. L’articulació d’aquest es-

port en tant que proposta política que, com ja 

hem assenyalat, aconsegueix dissoldre la distin-

ció entre les habilitats i potencialitats que s’as-

signen a l’esport típicament femení i a l’esport 

masculí, obri la porta a la diversitat d’expressi-

ons de gènere. Els cossos que llisquen amb pa-

tins pel parquet desafien la mirada que intenta 

assignar-los un gènere, el binomi xic-xica no opera com a categoria identitària en molts d’aquests casos. No 

obstant això, l’abast d’aquesta reivindicació excedeix la dimensió identitària, és a dir, no és solament que les per-

sones amb expressions de gènere o identitats sexuals no normatives se senten acollides per aquest esport: “Jo 

mai he hagut d’eixir de l’armari, ningú m’ha preguntat, ni s’ha estranyat de res”, ens diu una entrevistada; és que 

la lluita per la diversitat sexual i de gènere constitueix una de les insígnies de l’esport i de l’equip que estudiem, 

no en va ens hem referit a aquest esport com a activisme feminista. Aquest activisme es fa patent, per exemple, 

en les banderes multicolor que porten en cascos, vestimenta o braçalets, o en la definició de “jugadora” de partit 

de patinatge que empren. L’esport no sol ser espai segur per a les persones LGTB+, el València Roller Derby és 

un equip que porta l’esport amb orgull. 

Qui és el subjecte que pot participar en un equip de partit de patinatge? Els hem preguntat a les nostres entrevis-

tades. La resposta ràpida sembla una obvietat: són dones; ara bé, el reglament de la WFTDA (Associació Feme-

nina de Partit de Patinatge en Pista Plana) perfila la definició: pot formar part de l’equip tota aquella persona amb 

una expressió de gènere pròxima a la feminitat. Aquesta matisació obri la porta a les persones trans, no binàries, 

de gènere fluït… La rellevància d’aquesta categorització no ha de passar-nos desapercebuda, amb aquesta aposta 

la WFTDA i tots els equips que s’acullen al seu reglament superen la categoria nominal home-dona, definida per 

La lluita per la diversitat sexual i de gènere 
constitueix una de les insígnies de l’esport i de l’equip 
que estudiem, no en va ens hem referit 
a aquest esport com a activisme feminista. 
Aquest activisme es fa patent, per exemple, 
en les banderes multicolor que porten en cascos, 
vestimenta o braçalets, o en la definició de “jugadora” 
de partit de patinatge que empren.
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l’associació entre sexe-gènere, per a atendre solament al gènere. En aquest cas, s’entén com a esport femení 

aquell que es juga des del no masculí. No obstant això, podríem pensar que aquesta definició, en principi, també 

donaria pas a aquells homes amb una posició política feminista: “No podria ser d’una altra manera, algú que no 

seguira la nostra ideologia no se sentiria còmode en l’equip”. Els homes poden jugar en un equip de partit de 

patinatge no masculí sempre que compten amb el beneplàcit de les jugadores: “No és que als homes se’ls deixe 

de costat, però no se’ls dona el lloc principal”, dit d’una altra manera, s’espera dels homes del partit de patinatge 

que es desprenguen de la seua posició privilegiada per a ocupar llocs de menys protagonisme. En les files de les 

Rayo Dockers —un dels equips dins del València Roller Derby— la discussió sobre si obrir la porta a la participació 

de xics en el joc està damunt de la taula i ho fa, segons extraiem del que expliquen les entrevistades, des dels 

mateixos debats que es lliuren en el feminisme actual: són els xics capaços de sumar-se a les dinàmiques de 

cooperació establides o reclamaran la seua posició masculina per a obtindre avantatge? L’entrada dels homes 

en l’equip el redefineix com un espai segur, propi? Els homes poden tindre altres llocs en un equip de partit de 

patinatge que no siga jugar els partits, poden entrenar i ser entrenadors —encara que algunes de les jugadores 

s’han manifestat en contra d’aquesta opció també—, poden fer d’àrbitres o d’oficials sense patins (Non Skating 

Officials, NSO), o simplement de voluntaris, de suport.

L’activisme feminista que practiquen no se centra únicament en l’equip, sinó que destinen temps també a difon-

dre’l, un aspecte que es recull també en els preceptes de la WFTDA i el València Roller Derby l’assumeix com 

a funció pròpia. Això significa que participen en activitats formatives en instituts de secundària, fires i esdeve-

niments feministes per a fer partícip la resta de ciutadania de la seua proposta d’imbricació entre feminisme i 

esport.
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Més enllà de calçar-se els patins, l’autogestió de l’equip com a proposta d’orga-
nització

La inclusió del projecte feminista en l’esport que es fa des del partit de patinatge no solament implica una di-

mensió individual, sinó que també involucra una dimensió comunitària. Les València Roller Derby Rayo Dockers 

són un equip autogestionat i, majoritàriament, autofinançat, això significa que s’entrenen i competeixen al marge 

de l’estructura de la Federació Espanyola de Patinatge —a la qual pertanyien anteriorment— i que no disposen 

d’una figura de gestió professionalitzada que s’encarregue de l’organització de l’equip. No hi ha club, el club són 

elles. La traducció d’aquesta absència federativa és l’articulació d’una estructura horitzontal de comissions de 

treball (els comités) dedicades a assumir i gestionar les seues necessitats com a equip, hi ha comités orientats a 

les necessitats d’entrenaments i competicions i altres comités orientats a donar sustentació a l’equip (visibilitat, 

patrocini…): comité d’entrenament, comité de tresoreria, comité tècnic, comité de patrocini, comité de partits… 

són només alguns d’aquests grups de treball temàtics en els quals les persones que en formen part no són pro-

fessionals sinó jugadores que, gràcies a les seues habilitats, experiència, ocupació laboral, es consideren útils per 

a la tasca que s’hi desenvolupa. 

Una altra qüestió fonamental associada a aquesta 

gestió autònoma és la implicació directa en la presa 

de decisions que incumbeix a qüestions relatives a 

l’equip, al joc i a les jugadores. En aquest moment, 

el València Roller Derby té cinquanta jugadores dis-

tribuïdes en dos equips: l’A (Rayo Dockers) i el B 

(Rayo-B Lockers). Formar part de l’equip A o B no 

depén només de l’habilitat patinadora de la jugado-

ra sinó, sobretot, de l’assistència als entrenaments, 

també de la implicació en els comités de treball, 

Les València Roller Derby Rayo Dockers 
són un equip autogestionat i, majoritàriament, 
autofinançat, això significa que s’entrenen i competeixen 
al marge de l’estructura de la Federació Espanyola 
de Patinatge —a la qual pertanyien anteriorment— 
i que no disposen d’una figura de gestió 
professionalitzada que s’encarregue de 
l’organització de l’equip.
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però depén també de decisions personals. Això vol dir que una 

jugadora molt bona amb nivell per a estar en l’equip A (el pri-

mer equip) pot sentir que la competitivitat i la pressió que implica 

jugar en el primer equip no la satisfà i jugar en l’equip B, o es 

poden donar situacions en què la implicació d’una jugadora de-

caiga per algun motiu: “No per ser bona patinadora estaràs en 

l’A, perquè potser patines molt bé, però si no vens als partits no 

saps d’estratègia”. A les que més se’ls exigeix, en entrenaments, 

en capacitats, etc., és a aquelles que formen part del comité tèc-

nic, sobre elles recau molta de la responsabilitat de selecció de 

jugadores per als partits (actualment, hi ha excedent de jugadores 

i això imposa la selecció), o d’indicació dels exercicis en els en-

trenaments, les jugades, etc. En tota aquesta articulació de dos 

equips, i des d’aquesta mirada col·lectiva del joc a la qual ja ens 

hem referit, es perfila la figura de les crossover, jugadores a cavall 

entre el primer equip i el segon, que s’entrenen amb l’equip A per 

a treballar després amb el B el que han aprés. En última instància, 

aquesta figura actua com a corretja de transmissió de les millores 

que ofereix un equip a l’altre, dinamitza el progrés en el joc de les 

jugadores de l’equip B i es converteix en la punta de llança de les 

jugadores més novelles. 

La implicació directa en la presa de decisions incideix també en 

la selecció de partits o lligues en les quals participen o en la dis-

tribució dels temps i rols de les jugadores. El paper actiu que 

assumeixen en l’equip passa per la capacitat de poder triar, elles 
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mateixes, en quina posició juguen, és a dir, és la jugadora amb la seua experiència pròpia qui decideix si se sent 

a gust en una posició de bloquejadora o si sent que té habilitats per a ser jammer i córrer per la pista. Pot ocórrer 

que les seues companyes consideren una posició en la qual podria despuntar, però finalment la decisió està en 

la jugadora. Les posicions, d’altra banda, no són definitives, hi ha jugadores que adopten rols diferents segons 

el partit o que proven les seues habilitats en alguna ocasió concreta, però la implicació en l’equip tampoc és una 

exigència, s’assumeix una responsabilitat envers l’equip, però s’accepten les necessitats que puguen tindre les 

jugadores, que poden portar-les a reduir-hi la presència: “Si una de nosaltres té exàmens, o tens xiquets xico-

tets…”; “jo el pròxim partit no el podré jugar, o aquests mesos estic d’exàmens i no podré vindre tant”. Aquesta 

responsabilitat condicionada que ens relaten les entrevistades ens fa pensar que, mitjançant aquesta manera 

d’organització, sembla molt més senzill conciliar la vida personal amb l’esport, i, a més, la cura de les persones 

passa a tindre un paper central, l’equip cobreix perquè l’equip cuida.

L’eixida de la federació va respondre, segons ens expliquen les jugadores, a una desavinença en els punts de vista 

sobre les exigències del joc i les normes que l’havien de regir: “La federació funcionava amb xifres, tantes xi-

fres… i nosaltres no responíem a aquelles xifres”. Com succeeix en molts altres esports minoritaris, els recursos 

amb els quals es compta i l’atenció que es rep estan íntimament lligats a l’impacte social (sobretot econòmic) que 

s’aconsegueix, el partit de patinatge mobilitza —”encara”, apunta una de les entrevistades— un nombre reduït 

d’espectadores i espectadors, en conseqüència, de manera correlativa, rep una escassa atenció de patrocinadors 

i d’altres baules de la cadena comercialitzadora de l’esport (televisió, marques…). Amb tot, les entrevistades del 

València Roller Derby parlen d’aquesta situació al·ludint a la llibertat d’acció que els proporciona estar desvincu-

lades de la via federativa. 

Ser un equip autogestionat els ofereix la possibilitat d’assumir una posició activa en el propi projecte “en lloc de 

fer el que uns altres diuen, perquè ells, diuen, són els que saben”. Estar al marge dels canals tradicionals de l’es-

port competitiu, assumir una posició proactiva en el funcionament de l’equip constitueix, per a les jugadores que 

hem entrevistat, un pilar fonamental del seu posicionament feminista perquè, tal com elles ho entenen, es tracta 

de proposar altres maneres de gestió de l’esport en les quals les jugadores no es convertisquen “en el producte 
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sense veu ni vot en mans de clubs, entrenadors i mànagers”. No es decideix per les jugadores, es decideix amb 

les jugadores, la qual cosa les porta a assumir una responsabilitat envers l’equip que no està sotmesa a un control 

extern en el qual delegar les decisions, sinó que passa pel compromís propi amb l’equip. Aquesta fotografia de les 

dinàmiques sembla massa edulcorada, pel que ens expliquen les Rayo Dockers també es donen conflictes entre 

jugadores o desacords en decisions preses, però en aquests casos s’activa el comité de mediació, que vetla per 

solucionar les possibles desavinences. 

L’alternativa per a poder jugar partits i competir amb altres equips de partit de patinatge des d’una postura di-

ferent ha vingut de la WFTDA. L’equip València Roller Derby no forma part d’aquesta associació i, per tant, no 

competeix en els campionats que organitza, però està adherit al seu reglament i, fonamentalment, a la seua 

ideologia “perquè la vida és política i l’esport també és política, aleshores intentem, en la mesura que siga 

possible, visibilitzar la part política de l’esport”. Aquest organisme internacional regula la modalitat de partit 

de patinatge més estesa, i una de les seues característiques principals, més enllà d’atribuir-se una postura 

feminista inclusiva davant de l’esport, és la de respondre a una organització participada i consensuada segons 

la qual són els mateixos equips integrants de l’associació els que s’encarreguen de revisar, modificar i enri-

quir l’esport del partit de patinatge. Aquesta ges-

tió comunitària crea en les jugadores una sòlida 

identitat grupal i un fort sentit de pertinença a 

un projecte col·lectiu: “Juguem amb les nostres 

pròpies regles”. Això al que al·ludim explica el fet 

que moltes de les jugadores que hem entrevis-

tat rebutgen parlar del partit de patinatge com a 

esport: “En el partit de patinatge només el 10 % 

té a veure amb l’esport, la resta és comunitat, 

és germanor”. El significat que li atorga aquesta 

entrevistada al concepte de “comunitat” té tres 

Estar al marge dels canals tradicionals 
de l’esport competitiu, assumir una posició 
proactiva en el funcionament de l’equip constitueix, 
per a les jugadores que hem entrevistat, 
un pilar fonamental del seu posicionament feminista 
perquè, tal com elles ho entenen, 
es tracta de proposar altres maneres de gestió 
de l’esport en les quals les jugadores no es convertisquen 
“en el producte sense veu ni vot en mans de clubs, 
entrenadors i mànagers”.
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dimensions: una individual d’acollida, solidaritat i ajuda mútua 

entre les jugadores, sabem de persones que arriben de diver-

ses parts del país i del món i troben en l’equip un grup d’iguals; 

una altra de col·laboració i implicació directa per a aconseguir 

l’objectiu comú d’equip. Les jugadores ens relaten la quantitat 

de temps que inverteixen en tasques de sustentació de l’equip: 

redacció de projectes, gestió de les xarxes socials, organització 

dels partits… tot aquest temps i esforç va destinat a fer possi-

ble un bé col·lectiu: “Sense tot el treball que es fa fora de pista, 

no seria possible el que fem a la pista”. Finalment, hi ha una 

dimensió que supera la dimensió local i s’expandeix a escala 

internacional: intercanvien versions de les regles del joc en idi-

omes diferents, allotgen jugadores desplaçades per a un partit 

o, tal com ens ha explicat una jugadora que va formar part d’un 

equip de partit de patinatge de Rússia, es donen casos en els 

quals s’integra un equip d’un altre país en la lliga nacional quan 

aquest no té amb qui competir al seu territori... dit d’una altra 

manera, creen una xarxa de coneixement, solidaritat i suport en 

la qual, quan traspassen la pista, deixen de ser rivals per a ser 

part d’una família. 

Mirant-ho des d’una altra perspectiva, el fet de ser un equip auto-

gestionat també obliga a garantir un nombre de jugadores sufici-

entment gran com per a poder competir, el reclutament de noves 

jugadores no depén ni de clubs, ni d’“observadors”, sinó de la 

pròpia capacitat per a convocar possibles freshmeat, que és com 
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anomenen les jugadores d’una nova temporada. 

Cada temporada el València Roller Derby Rayo 

Dockers organitza una jornada de portes obertes 

per a atraure noves jugadores. La consigna de 

reclam, curiosament, no fa esment al patinatge 

—”Si no saps patinar, nosaltres t’ensenyem”, 

adverteixen en l’entrada de Facebook— ni a la 

competència, ni als èxits, sinó a l’oportunitat de 

formar part d’un equip. No és l’habilitat de pati-

nar el que s’accentua en aquestes convocatòries 

—“Jo els dic a les freshmeat que jo no sabia pa-

tinar quan vaig començar.”— sinó ésser part integrant d’un projecte comunitari. El joc del València Roller Derby 

és un joc d’equip, les individualitats han de quedar al vestuari. A les noves incorporacions se’ls transmet des del 

principi que aquest no és lloc per a lluir les habilitats personals amb els patins, sinó que les habilitats han de po-

sar-se al servei de l’equip. És evident que moltes de les jugadores saben patinar molt bé, però també ho és que 

donats els antecedents a què ens hem referit, és fàcil pensar que una part important de les incorporacions no 

es donen en resposta a aquesta habilitat, sinó esperant trobar resposta a un altre tipus de necessitats: “Aquest 

esport ens dona un espai propi”. 

Jugar al marge de la federació també comporta que l’autogestió incumbisca la part econòmica del manteniment 

de l’equip. Més enllà d’una ajuda pública destinada a la reducció de l’import d’ús de les pistes en les quals s’en-

trenen i a la provisió de part de l’equipament, la resta de despesa econòmica recau en l’equip, que se subvenci-

ona  amb les quotes i amb la venda de marxandatge en els partits o amb els esdeveniments que organitzen, que 

serveixen per a difondre l’esport però també per a recaptar fons. No cal imaginar molt per a saber que la comissió 

de tresoreria dedica molts esforços a fer possible la gestió econòmica que exigeix el partit de patinatge: les eixi-

des a altres parts del país, l’organització dels partits, el lloguer de les pistes… La pista de partit de patinatge té 

El reclutament de noves jugadores 
no depén ni de clubs, ni d’“observadors”, 
sinó de la pròpia capacitat per a convocar possibles 
freshmeat, que és com anomenen les jugadores 
d’una nova temporada. Cada temporada 
el València Roller Derby Rayo Dockers 
organitza una jornada de portes obertes 
per a atraure noves jugadores.
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unes línies específiques que formen un oval i, ara per ara, cap espai en el qual s’entrenen les Rayo Dockers els ha 

permés pintar-les al parquet, per tant, cada dia que s’entrenen han de retolar la pista amb cinta aïllant i eliminar-la 

quan deixen de rodar en l’entrenament; això no és solament pesat i costós, sinó que els fa recordar que són un 

esport de segon ordre i que tenen les pistes prestades, a pesar que, òbviament, paguen la quota corresponent 

de lloguer. 

El partit de patinatge és un esport desconegut perquè se’n fa molt poca difusió, ens diuen les jugadores, malgrat 

la seua espectacularitat, la qualitat del joc i l’espectacle que comporta l’equip d’àrbitres que es concentren en un 

partit. I és que el component físic que té el partit de patinatge es conjuga amb l’element de teatralització de l’es-

pectacle. La música, els crits a les graderies de les espectadores i espectadors, el maquillatge de les jugadores 

i els tatuatges que cobreixen els seus cossos, les vestimentes no només dels equipaments, sinó també de les 

persones que exerceixen de jutges… tot això 

pot traslladar-nos als Raws de Pressing Catch, 

però aquesta vegada sobre patins. En canvi, 

més enllà de la dosi d’espectacularitat neces-

sària que fa atraient aquest tipus d’espectacle, 

en què es fa patent el seu origen als EUA, la 

veritat és que l’ambient a les graderies és fes-

tiu i no agressiu, hi ha 11 persones que anoten 

les jugades i fan de jutges, hi ha panells llumi-

nosos que mostren el resultat i unes persones 

que fan de speakers i animen el partit… tot això 

acompanyat de cants i consignes de les jugadores no convocades que se senten a les graderies per a animar el 

seu equip.

Per a acabar amb aquest estudi de cas podem dir que la revisió de les dinàmiques que es produeixen en el partit 

de patinatge ens convida a repensar la imatge que tenim dels esports femenins de competició. L’equip València 

El partit de patinatge és un esport desconegut 
perquè se’n fa molt poca difusió, ens diuen 
les jugadores, malgrat la seua espectacularitat, 
la qualitat del joc i l’espectacle que comporta 
l’equip d’àrbitres que es concentren en un partit. 
I és que el component físic que té 
el partit de patinatge es conjuga amb 
l’element de teatralització de l’espectacle.
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Roller Derby no s’ajunta les vesprades d’entrenament per a passar 

l’estona, mentre llisquen en cercle amb els seus patins, s’entrenen 

per a competir; el que ocorre és que la seua competició implica pre-

misses que mereixen ser ateses en les nostres anàlisis del paper 

de les dones en l’esport. Es pot competir des de postures que no 

enaltisquen la individualitat ni la competitivitat autònoma, sinó que 

posen l’accent en el mèrit grupal que necessita la posició activa de 

totes les integrants de l’equip. Però el lema que cada membre d’un 

equip és necessari no sembla tan transgressor quan s’espera que 

les jugadores responguen a un mateix cànon o tinguen habilitats si-

milars. En el partit de patinatge hi ha espais per a cossos i jocs molt 

diversos, perquè no s’espera que el mateix entrenament d’exercicis 

modele el mateix model de cos. Aquesta proposta inclusiva mereix 

ser rescatada quan ens enfrontem a una normativització dels cossos 

tan evident que expulsa de l’esport les fisonomies no primes, no 

musculades, no atlètiques. Es pot competir 
des de postures que no enaltisquen 
la individualitat ni la 
competitivitat autònoma, 
sinó que posen l’accent en 
el mèrit grupal que necessita 
de la posició activa 
de totes les integrants 
de l’equip.
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BONES PRÀCTIQUES:  
VALÈNCIA ROLLER DERBI

1. L’esport pot convertir-se en una via efectiva per 

a difondre un missatge feminista. 

2. Els esports que són inclusius amb fisonomies 

corporals diverses contribueixen a ampliar la imatge 

social del cos atlètic i ajuden a contrarestar els cànons 

corporals vigents.

3. El partit de patinatge constitueix un lloc segur 

per a persones amb expressions identitàries LGTBI+, 

la qual cosa els permet viure l’esport sense por a ser 

objecte de discriminacions.

4. La flexibilització en la participació de les 

jugadores en els entrenaments i partits ajuda a practicar 

esport d’una manera més compatible amb la vida 

personal i familiar. 

5. L’autogestió d’un club i la implicació directa de 

les jugadores en la seua gestió pot contribuir a crear 

relacions més democràtiques dins de l’equip, així 

com a enfortir la identitat de l’equip com a tal.

Vídeo cas 2


