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DE SOPAR EN SOPAR... (o vivències en clau humorística de sopars de compromís) 
Joan Vives Ribó 
 
 
COM SEMPRE... 
 
Va passar en un dels últims sopars – reunió de l’actual Junta Directiva de l’ACPE. I com 
passa quan un grup nombrós de psicòlegs es reuneixen al voltant d’una taula, tots els temes, 
fins i tot els més prosaics, van passar pel sedàs i la interpretació en clau psicològica.  
 
Arribats als postres, estàvem deliberant sobre la validesa psicomètrica en l’ús del mot 
“SEMPRE”. Vam coincidir que és força habitual fer servir aquest mot d’una manera poc 
ortodoxa, molt a la babalà, sense atenir-nos al significat pur i real del que vol dir 
“SEMPRE” (o en el seu contrari, “MAI”). I així anàvem fent, quan ens van dur els postres, 
d’una apariència  fantàstica, per cert. Al cap de poc temps, el cambrer que ens servia va 
acostar-se i va preguntar-nos: “Troben bons els postres?”. A la qual, un de nosaltres, 
habitual del Restaurant, va proferir un rotund i sonor: “EXCEL·LENTS, COM 
SEMPRE!!!”. 
Estic convençut que alguns dels nostres començals veïns, encara deuen estar preguntant-se 
de què carai reien sense fre els sis adults de la taula del costat... 
 
CÓRRE EL RUMOR QUE... 
 
En aquesta ocasió era en un sopar dels psicòlegs que treballem al PTEC, amb motiu del 
comiat d’un de nosaltres. És curiós com s’acompleix el que comentava en relació al sopar 
d’abans: ho passem tot pel sedàs! En aquest cas, la cosa estava molt centrada en el cinema i 
la televisió. Potser massa. (Per cert, el guanyador del concurs “Operación Triunfo” serà, 
segons les previsions expertes d’un psicòleg expert en el tema, en David Bisbal. S’accepta 
fer una porra!). 
 
Potser cansats del tema de conversa, un dels comensals va encetar un joc, consistent a 
divulgar un rumor sobre cadascú dels qui estàvem a la taula, i la resta havia de dir si era cert 
o fals. En acabades les votacions – valoracions, l’implicat confessava si realment era cert o 
fals. Guanyava qui havia encertat més cops si el rumor era cert o fals. 
 
Evidentment, no reproduiré aquí els rumors, alguns d’ells absolutament suculents, i tots, 
tots, centrats dins del nostre àmbit d’actuació o amb personatges reals i ben coneguts per tots 
nosaltres. El curiós del cas és que, com a bons rumors, tots tenien una part de certesa. 
 
Analitzant (passant-ho pel sedàs, com no!) el que va passar en aquel sopar, me n’adono que 
el nostre àmbit (la psicologia de l’esport) és un submón petit, petit, i que difícilment pots 
ser-hi sense implicar-te amb alguna institució, o amb alguna persona connectada. També he 
de dir (i entonar un “mea culpa”) que, si realment aquest algú existís, ens sorprendria i fins i 
tot dubtaríem de la seva procedència, de la seva autoritat, etc. També constato que hi ha 
persones molt connectades, capaces de poder escriure en un apartat com aquest (“Episodis 
viscuts” o “Què me’n dius!!!”) , durant anys i anys!!! I si ho acabo de passar pel sedàs, i ho 
connecto amb la teoria sociomètrica, puc concloure com d’important són les connexions, 
que les connexions aporten informació, que la informació dóna poder, que el poder dóna 



autoritat referencial, i que l’autoritat referencial permet, per exemple, que un pugui actuar 
com a líder espontani, reconegut per tothom, fent jugar i xalar els onze començals... 
 
“MORALEJA...” 
 
Després d’aquests episodis, i altres molts d’aquesta índole, constato que un aspecte molt 
important de la nostra petita Associació, ara per ara i tal com estan les coses, són les 
persones, les relacions entre les persones, la cohesió dintre d’un context que ens uneix, el 
bon ambient entre nosaltres... A falta d’altres motivacions professionals, i per les quals 
molts companys nostres han deixat d’estar implicats (o compromesos) amb la Psicologia de 
l’esport, bones són les motivacions socials, ja que són, i això és fàcilment constatable si 
analitzem la massa social de l’ACPE, les que permeten el manteniment del vincle.  
 


