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L’hoquei 
 
 

Com va passar amb altres esports, l'hoquei modern feu la seva aparició a inicis de la segona meitat del 
segle XIX als col·legis privats anglesos. El primer reglament escrit apareix el 1852. A finals del segle 
XIX ja era un esport molt popular, inclòs entre les dones. Però, mentre que l’hoquei sobre herba es va 
estrenar com a disciplina olímpica als Jocs Olímpics de Londres (1908), les dones van haver d’espera fins 
els Jocs Olímpics de Moscou (1980). 
 
L’Índia i el Pakistan són els principals dominadors d’aquest esport, encara que actualment són bons rivals 
alguns països d'Europa occidental (Alemanya, Holanda, Espanya), Amèrica (Argentina, Canadà, EEUU) i 
Oceania (Austràlia, Nova Zelanda). 
 
 
L’origen de l’hoquei el podem trobar més enllà de 
l’antiga Grècia, tal com demostren uns dibuixos datats 
al voltant de l’any 2.500 a.C. que van ser trobats a la 
tomba de Beni Hasan, a la vall del Nil, a Egipte.  
 
Grecs i romans també practicaven un joc semblant amb 
pals corbs i quelcom semblant a una pilota. La figura 
del costat està esculpida en un mur de contenció contra 
les onades del mar a la ciutat d’Atenes l’any 478 a. C. 
 
Un esport semblant al hoquei també va ser practicat 
pels pobles nadius  americans.  
 
 
Hoquei sobre... 
 
Ja hem vist que l’home practica des de fa mil·lenis un joc que ha esdevingut un esport que avui anomenen 
hoquei sobre herba. Ara bé, aquest no és l’únic esport modern que fa servir un estic. N’hi ha d’altres: 
l’hoquei-sala, l’hoquei sobre patins, l’hoquei sobre gel, l’hoquei en línia... Tots ells tenen una majoria de 
característiques comunes: l’estic, el mòbil, l’equipació del porter, unes regles orientades a evitar que els 
jugadors es facin mal, etc. Les diferències són més petites, per exemple:  
 

• El terreny de joc pot estar limitat per una tanca (hoquei amb patins)  o per línies dibuixades al 
terra.  

• A l’hoquei sobre gel, el temps de joc és temps real i s’atura quan es produeix una falta o algú 
marca un gol; a més a més, el temps de joc es divideix en tres períodes en comptes de dos, com a 
la resta de modalitats.  

• A l’hoquei sobre herba, l’estic té una part plana i una part corba, però només es pot tocar la pilota 
per la part plana de l’estic. A la resta de modalitats, l’estic és pla per tots dos costats, que poden 
ser utilitzats indistintament per colpejar la pilota. 
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El reglament de l’hoquei sobre herba 
 
Les principals característiques de l’hoquei sobre herba, pel que fa al terreny de joc i al material que es fa 
servir, les teniu a la taula 1 (l’hoquei sobre herba també es pot jugar en sala coberta). Les principals 
diferències afecten a les característiques del terreny de joc. Pareu atenció especialment a la columna 
“hoquei herba”. 
 
 
Taula 1: Reglamentació bàsica  de l’hoquei (http://www.xtec.cat/~mmusson3/hoquei.htm 
Consulta feta l’1-3-07). 
 

  
 
HOQUEI SALA 
  

HOQUEI HERBA  

Objectiu  

Fer gol introduint la bola, 
impulsada amb un estic, dins 
la porteria contraria i des de 
dins de l'àrea de porteria.  

Fer gol introduint la bola, impulsada 
o colpejada amb un estic, dins la 
porteria contraria i des de dins de 
l'àrea de porteria.  

Terreny de joc  

Pista rectangular de 40 x 20 
m. A les bandes laterals hi ha 
unes fustes de 10 cm d'alçada 
que no deixaran sortir la bola. 

Camp rectangular de 91,4 x 55 m, 
d'herba artificial a l'aire lliure.  

Porteries  

Dimensions de 3 x 2 m. Són 
de fusta.  

Dimensions de 3,14 x 2 m. Són 
d'alumini i tenen un calaix al fons 
que indica l'alçada per la qual pot 
entrar la bola en un xut de penal 
còrner.  

La bola  
Esfèrica, dura i de plàstic, de 
color blanc o groc. Pesa uns 
160 grams  

Esfèrica i de plàstic, de color blanc. 
Pesa uns 160 grams  

L'estic  

Pot ser de fusta o de fibra de vidre. Consta de dues parts: el mànec 
(lloc on es troba l'empunyadura i per on s'agafa) i una pala corba 
per on es juga la bola (només per la cara interna. Els estics d'herba 
tenen la pala més gruixuda que els estics de sala). 

L'equip  
Un equip està format per 5 
jugadors/es de camp un 
porter/a i 6 reserves.  

Un equip està format per 10 
jugadors/es de camp i un porter/a. 
Hi ha 5 reserves.  

Àrbitres  
El partit està dirigit per dos àrbitres que manen per igual, vigilant 
cada un d'ells la seva meitat de camp i al llarg de tota la seva 
banda.  

Fora de joc   No n’hi ha 

Temps de joc 
Es juguen 2 parts de 20 min i 
un descans de 5 min. 

Es juguen 2 parts de 35 min i un 
descans de 10 min.  
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Conceptes bàsics del reglament de l’hoquei sobre herba 
 
Cop franc: És la manera de posar la bola en joc després que algun jugador hagi rebut una falta en 
qualsevol part del terreny de joc, o després que hagi sortit la bola dels límits del camp.  
 
Còrner:  És la manera de posar la bola en joc des de la cantonada quan ha sortit impulsada per un jugador 
de l'equip defensor.  
 
Bully:  És el servei neutral que es fa quan s'ha produït alguna interrupció no penalitzable o no favorable a 
cap dels dos equips. Dos jugadors, un de cada equip, fan xocar tres vegades els estics amb la bola al mig i 
ja poden disputar-se-la.  
 
Penal còrner: és una sanció a mig camí entre el còrner i el penal del futbol. Es produeix quan l'equip 
defensor comet una falta voluntària dins del seu mig camp o quan comet una falta involuntària dins de la 
seva àrea. Un jugador de l'equip beneficiat posa la bola en joc des de la línia de fons i l'envia a companys 
seus situats al voltant de l'àrea rival. El porter i quatre jugadors de l'equip defensor intenten evitar el gol 
sortint de la línia de fons, o fins i tot des de la línia de gol.  
 
Penal stroke: És l'equivalent al penal del futbol. Es produeix quan l'equip defensor comet una falta 
voluntària dins la seva àrea. Un jugador atacant executa el penal des del punt de 6,40 metres.  
 
Faltes més habituals: Les principals faltes són el joc perillós (aixecar l'estic i/o la bola més amunt del 
maluc; és a dir, de forma perillosa), els peus (tocar, parar o jugar la bola amb els peus), obstrucció (situar-
se entre la bola i el rival sense intenció de jugar-la), el revés d'estic (jugar la bola per la part no plana de la 
pala de l'estic) i aixecar la bola prop d'un adversari.  
 
Targetes: La verda és l'avís per reiteració de faltes o per protestar a l'àrbitre; la segona verda n'implica 
una de groga. La groga suposa una exclusió temporal per un mínim de 5 minuts. La vermella, l'expulsió 
del partit. 
 

 
 

 

 
Aquestes tres fotografies mostren l’equipació dels jugadors d’hoquei sobre gel. La indumentària del 
porter no varia molt de la que fan servir altres porters d’altres modalitats (cal protegir la persona de 
l’impacte del mòbil). La indumentària del jugador de camp si que és diferent de la que fan servir els 
jugadors d’hoquei sobre herba o sobre patins. Això és degut a què l’hoquei sobre gel permet el 
contacte corporal i són freqüents les empentes. 
 
La fotografia del mig ens recorda quin va ser l’origen d’aquest joc: l’aprofitament de les grans 
superfícies d’aigua gelada. 
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Alguns aspectes tècnics de l’hoquei sobre herba 
 
La primera cosa que hem d’aprendre és agafar l’estic. L’hoquei herba, amb un estic de fusta i una pilota 
de 160 grams és fa molt complicat de jugar agafant l’estic amb una mà. Com pots veure a les fotografies 
que he seleccionat, fins i tot en situacions extremes, els jugadors acostumen a mantenir l’estic agafat amb 
les dues mans. 
 
Quant a la conducció de la pilota, la més freqüent és mitjançant petits impulsos, sense allunyar massa la 
pilota del cos per tal de no perdre el seu control a l’hora de canviar de direcció. Un altre tipus de 
conducció, típica dels jugadors indis i pakistanesos,  és dur a terme mitjançant l’arrossegament de la 
pilota (de vegades, amb una mà). 
 
Pel que fa  als cops típics d’aquest esport, els podem resumir en tres: 
 

• Arrossegant la pilota. S’efectua agafant l’estic de la manera tradicional. 
• Colpejant la pilota com si juguéssim a golf. En aquest cas, l’estic s’agafa com si fos un pal de 

golf. Cal evitar la sanció per aixecar massa l’estic. 
• Empenyent la pilota per sota amb la part corba de l’estic. L’objectiu és elevar la pilota per sobre 

dels jugadors. Cal evitar la sanció per joc perillós. 
 

   

 
Les dues primeres fotografies mostren dues maneres diferents de conduir la pilota arrossegant-la. La tercera 
fotografia mostra una conducció mitjançant petits cops. 
 
 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
Les dues maneres de copejar la pilota les 
pots observar en aquestes dues 
fotografies. En la primera fotografia, el 
jugador impulsa la pilota arrossegant-la. 
En la segona , el jugador acaba de 
colpejar la pilota.  
 
Pren nota de la diferent manera d’agafar 
l’estic: en el primer cas, el jugador fa 
servir la presa clàssica amb les mans 
separades. En el segon cas, el jugador 
agafar l’estic amb les mans situades a 
l’extrem de l’estic, per tal de donar un 
major impuls a la pilota. 
 

 



Prof.  Antonio Tinajas                                                                                                                 L’hoquei. L’hoquei sobre herba 
 
 

 5 

 
• Els principals equips d’hoquei sobre herba 

d’Espanya són catalans. També són catalans la major 
part de jugadors i jugadores que forneixen la selecció 
nacional. Quelcom de similar passa amb una altra 
modalitat de l’hoquei: l’hoquei sobre patins. 

 
• L’esport ha estat un més dels moltíssims àmbits on la 

dona ha patit (i pateix encara) discriminació. Així, 
malgrat que l’hoquei va ser practicat per les dones 
des del mateix moment en què es va reglamentar la 
seva competició, no va ser fins el 1980 que els 
equips femenins van poder participar en uns Jocs 
Olímpics.  

 
• Espanya va ser campiona olímpica en la categoria 

femenina en els Jocs Olímpics de Barcelona.  Un èxit 
històric mai assolit pel conjunt maculí. 

 
• L’hoquei sobre herba ja no es juga sobre gespa 

natural, sinó sobre gespa sintètica. Això ha influït en 
la vistositat del joc (més ràpid, sense la incertitud 
que provoca un terra irregular) i en la seva difusió, 
doncs els clubs d’un esport encara minoritari mai 
podrien costejar el manteniment  d’uns caps de gespa 
natural. 

 
• Durant els passats JJOO de Londres vam poder 

comprovar que, quan una persona treu de banda, pot 
tocar ella mateixa la pilota abans de què ho faci una 
company d’equip. 

 
• L’hoquei sobre herba és un esport que implica totes 

les qualitats físiques bàsiques (la força, la resistència, 
la velocitat i la flexibilitat). 
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