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ARBITRES, EXCUSES... 
Joan Vives Ribó 
 
 
Que els àrbitres poden influir en la trajectòria d'un partit, això és indubtable. Criteris 
variables, errors tècnics, formes antipàtiques, falles de concentració, pressió del públic  
 
... Però això, per bé o per mal, és un aspecte inherent en les competicions esportives, 
sobretot les que necessiten un arbitratge per regular l'enfrontament entre  rivals, i encara 
més si aquesta pugna és directa, amb contacte i amb molts jugadors per controlar alhora. 
 
Descarregar la frustració d'un mal resultat sobre els àrbitres s'ha convertit en una 
pràctica habitual, però no deixa de ser una mala excusa, la pitjor. Per què? Doncs perquè 
l'arbitratge és certament inestable, difícilment controlable, i no serveix de res lamentar-
se'n. 
 
Si un entrenador sent que els seus o les seves jugadores es queixen de l’arbitratge i 
atribueixen als errors arbitrals el resultat final del partit, més val que intervingui de 
seguida, i la raó és ben senzilla. 
 
Després d’una derrota, entrenadors i jugadors/es poden aprofitar la informació del que 
ha passat per establir els objectius a treballar la setmana vinent, de cara a preparar el 
següent partit de la millor manera. És a dir, després d’una derrota es pot analitzar si hi 
ha hagut errades tàctiques, tant en atac com en defensa, o si ha estat una qüestió de 
concentració o d’esforç. Qualsevol d’aquestes coses és entrenable, i per tant, podem 
aprofitar la derrota si l’extraiem la informació que ens serveixi per motivar-nos, per 
marcar-nos nous reptes. 
 
Ara bé, si atribuïm la causa de la derrota als àrbitres, ho podem aprofitar per alguna cosa 
això? És entrenable? 
 
És clar que no. Els àrbitres no vindran dilluns a entrenar. Els jugadors o les jugadores sí. 
Per tant, més val que aprofitem la informació útil que es destil·la d’una derrota, i ens 
oblidem de males excuses que no ens serveixen per a res. 
 
Les millors “excuses” són aquelles que depenen d'un mateix. Quan un esportista 
atribueix la causa de la seva actuació a factors com la seva capacitat o el seu talent per 
una banda, o a l'esforç per una altra, llavors és capaç d'auto-controlar la seva motivació i 
dirigir la seva planificació per camins que incideixen positivament en la seva preparació 
i en el seu rendiment. Cosa que no passa si només es dedica a protestar ... 
 
A partir d’aquí, tenint clar això, cal que tots anem en línia. No només equip tècnic i 
jugadors/es, sinó també pares i mares que venen a veure els partits. 
 
Cal tenir clar que la bona conducta de la banqueta cap als àrbitres s’encomana a la 
grada, però a vegades no n’hi ha prou. Llavors potser caldrà fer reunions i explicar 
quina és l’opció que defenem en relació a l’actuació arbitral. És a dir, si expliquem a 
pares i mares que optarem per no protestar als àrbitres (per no perdre la concentració) ni 
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fer-los servir d’excuses (per aprofitar les derrotes com a motivació), segurament serà 
més fàcil que ells, des de la grada, també segueixin aquesta línia. 
 
Els beneficis, sens dubte, són molts i bons. Apart del que hem comentat en relació a la 
concentració i a la motivació, no hem d’oblidar la imatge que donem com a equip i com 
a entitat, i els valors (fair play) que volem transmetre. 
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