
Gimnàs > submón molt interessant d’observar sociològicament en l’actualitat. 
Emocions > no han estat un gran protagonista en la tradició sociològica, habitualment han quedat en un segon pla darrere la
modernitat i la postmodernitat on regna el racionalisme. 
Emocions > un dels components importants a tenir en compte per comprendre les lògiques que regeixen la realitat social.
Els objectius i les hipòtesis d’aquesta recerca es recullen en la següent pregunta d’investigació. “Com s’articulen les diferències entre
els individus que van al gimnàs d’habitus distingit respecte dels d’habitus de la necessitat? Quin és el paper de les emocions en el
tipus ideal de bellesa de la cultura contemporània?”

 1. Introducció

Tipus ideal de cos saludable i en el seu pes ideal tenint en
compte l’estatura i el metabolisme de l’individu.
Les emocions no incideixen directament en la motivació per la
cura activa del cos, no obstant això, tenen consciència de la
importància de les emocions en les transformacions alienes a
ells/es.  
Solen freqüentar el gimnàs menys vegades per setmana i
realitzen exercicis d’intensitat menor.  
Tenen una cura activa del cos per estar saludables i
mantenir-se en la línia, des de la comoditat amb el seu propi
cos i d’ells mateixos. 
Concepció del gimnàs totalment individual.
La publicitat, l’oferta, els preus, la decoració, els serveis i les
instal·lacions del gimnàs DIR Diagonal, concorden i van
lligades amb les característiques dels d’habitus distingit,
pròpies de les classes dominants.

HABITUS DISTINGIT (CLASSE DOMINANT)
1.

2.

3.

4.
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Tipus ideal de cos masculí voluminós, musculat i definit.
Tipus ideal de cos femení prim, amb volum al pit i els glutis.
Les emocions tenen un paper clau i decisiu en la motivació,
transformació i cura del cos activa.
Musculació per arribar a la hipertròfia i definició muscular,
solen anar tota la setmana al gimnàs i la seva potencia en
els exercicis augmenta en certes èpoques de l’any. 
Busquen una transformació què tenen constància, esforç,
sacrifici i dedicació, ja que partien de la incomoditat amb el
seu cos.
Concepció col·lectiva del gimnàs, solidaritat i amistat entre
companys.
La publicitat, l’oferta, els preus, la decoració, els serveis i les
instal·lacions del gimnàs municipal, concorden amb les
característiques dels d’habitus de la necessitat, pròpies de
les classes populars.

HABITUS DE LA NECESSITAT (CLASSE POPULAR)
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Una anàlisi comparativa entre la cura personal dels d’habitus distingits (propi de
les classes dominants) respecte de l’habitus de la necessitat (propi de les
classes populars).

El cos com a representació social (Bourdieu i Goffman)
Distinció a través de “la moda” (Simmel) 
Classificació social desencadenada per l’habitus i el gust
de necessitat vs. llibertat (Bourdieu) 
Societat de consum en vers als cossos (Baudrillard) 
Tècniques corporals (Mauss)
Lògica de confrontació d’“aisance”, comoditat) i “géne”,
incomoditat, respecte un mateix (Bourdieu) 
Emocions (Hoschild i Solomon)

2. Marc teòric
Conceptes principals:

Tres joves (dos nois i una noia) d'habitus distingit, propi de
les classes dominants, del Dir Diagonal.
Tres joves (dos nois i una noia) d'habitus de la necessitat,
propi de les classes populars del gimnàs Municipal.

3. Metodologia 
S'ha emprat una metodologia qualitativa, on la base empírica
de la recerca ha estat basada en l'anàlisi d'entrevistes i
observació web. Els entrevistats han estat escollits pels seus
orígens i posicions socials relacionades amb el tipus de
capital econòmic i cultural de cadascun:

Habitus i posició social fonamental en el tipus de concepció i
significat que tenen els individus del culte al cos i la cura activa del
cos al gimnàs.
Paper clau de les emocions en la motivació, transformació i cura del
cos activa entre els individus d’habitus de la necessitat amb matisos
quan es tracta d’individus d’habitus distingit, solament tenen
consciència de la importància de les emocions en la cura del cos.  
Consciència dels límits de la recerca. Aquest estudi és tan sols un
primer pas en què valdria la pena aprofundir i descobrir aspectes
rellevants d’aquest submón i les seves característiques. 

5. Conclusions

Culte al cos i emocions
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4. Resultats


