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EN EL POT PETIT, LA BONA CONFITURA... 
Joan Vives Ribó 
 
Durant el mes de gener, el F.C. Barcelona s’ha enfrontat al Torrelavega de Segona Divisió B 
en una de les eliminatòries de la Copa del Rei de Futbol. El més destacable d’aquest fet no ha 
estat el resultat (previsible), ni la repercussió mediàtica aprofitada pel club modest (lícit), sinó 
el descobriment, per part dels mitjans de comunicació, de la presència d’un psicòleg de 
l’esport en l’equip tècnic del Torrelavega. Efectivament, davant de la manca d’atractiu 
“esportiu” que oferia l’eliminatòria, els mitjans, obligats a omplir pàgines i pàgines o minuts i 
minuts parlant del Barça, han trobat en el psicòleg del Torrelavega un filó.  
 
En veure que els mitjans havien advertit la presència del psicòleg  Rodríguez Manzanares (o 
que ells mateixos ho havien divulgat), vaig témer haver de reviure els episodis mediàticament 
més tristos per la professió, els derivats de l’experiència d’Emilio Cidad al Real Madrid, de la 
mà de Benito Floro. Un altre cop sang i fetge. Deu anys més de riotes amb motiu de l’exercici 
de visualització d’una llimona, o quelcom similar. 
 
Però no va ser així. Sorprenentment, aquest cop la publicitat ha estat absolutament positiva. 
Les declaracions fetes pel mateix psicòleg no eren inadequades, els locutors tractaven el tema 
respectuosament, les imatges des de l’interior de l’autocar del Torrelavega, amb música 
màquina activadora, no tenien una lectura negativista ni burleta. Fins aquí, bé. Per una 
vegada, bé. 
 
El més satisfactori de tot plegat, però, va ser escoltar els locutors de ràdio en programes 
estel·lars preguntant-se per què un equip com el Barça no tenia psicòleg, i afirmant un i altre 
cop la imprescindibilitat de la psicologia de l’esport dins del món professional. Fantàstic! Fins 
i tot ma mare em va trucar per telèfon per dir-me que a la tele havien afirmat que feien falta 
psicòlegs de l’esport! Increïble, no? (Disculpeu-me l’incís: certament, de mare només n’hi ha 
una...). 
 
Anem més enllà. Això ha estat un episodi feliç, sens dubte, però quina reflexió en faríem? 
M’agradaria expressar tot el que això m’ha fet pensar.  
 
Treballar en clubs com el Barça o el Madrid, amb la repercussió mediàtica exhaustiva i 
universal a què estan sotmesos, és realment complicat per un o uns professionals d’una 
disciplina que es veu qüestionada quan les coses no van bé, sense fonaments. Imagineu, per 
un moment, si en lloc de discutir sobre la conveniència de mantenir o no un entrenador 
concret, es qüestionés la utilitat de la figura d’un entrenador en un equip de futbol!!! 
Dissortadament, nosaltres encara no hem arribat a aquest estat d’indiscutibilitat, i per això, 
consolidar projectes de preparació psicològica en entorns d’aquesta magnitud és realment 
difícil. Ni tan sols una època tan daurada com la del Milan, en temps de Sacchi ajudat per 
Bruno de Michelis, va poder consolidar la presència d’un psicòleg al futbol. 
 
Ara bé. Coneixem experiències en entorns més modestos, que, sense entrar en valoracions 
respecte de la seva eficàcia, almenys poden treballar amb relativa tranquil·litat i, per tant, amb 
més possibilitats de persistència: casos com els de l’Escola de Mareo o el mateix Torrelavega. 
Després de ser espectador d’aquest últim episodi mediàtic, constato que les valoracions 
subjectives sobre  la figura del psicòleg en un club varien substancialment depenent de la 



magnitud de l’entitat. Si l’entitat és petita, la figura del psicòleg és considerada com un valor 
positiu i la lectura que se’n fa ajuda molt positivament a la imatge corporativa. El cas del 
Torrelavega ha estat paradigmàtic. Si l’entitat és gran, la figura del psicòleg està exposada als 
perills de l’escarni o, si més no, permanentment posada en dubte, amb l’inconvenient afegit 
que el que es posa en dubte no és el tècnic, sinó la disciplina. 
 
Crec que qualsevol professional hauria de tenir en compte això. O bé s’hauria de contemplar 
en un hipotètic codi deontològic. Al menys fins que el reconeixement de la disciplina fos tal 
que ja no perillés a causa d’unes actuacions concretes. 
 
La psicologia de l’esport necessita divulgació. Sí. Però bona. Sobretot això. Potser hauríem de 
parlar sobre quins escenaris permeten aquesta divulgació positiva i quins no, i, 
conseqüentment, establir de quina manera els professionals poden permetre o ajustar aquesta 
publicitat segons l’entorn que ens empara. 


