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ENTRE EL CEL I L’INFERN, O LA TEORIA DEL PÈNDOL 
Joan Vives Ribó 
 
 
Que l’esport genera quantitat ingent d’emocions diverses és una cosa que hem pogut 
constatar aquest final de temporada amb els èxits del Barça, o el patiment de l’Espanyol 
(en futbol) i del Ricoh Manresa (en bàsquet). 
 
Mass media, interessos econòmics, interessos personals promocionals, convocatòries 
per a les seleccions nacionals, etc... Tot plegat va a para a la “motxilla” amb la que el 
jugador surt a jugar. I és clar, com més pesa, més li costa al jugador moure’s amb la 
desimboltura necessària. 
 
Aquesta és una de les feines dels psicòlegs de l’esport: fer que els jugadors deixin la 
“motxilla” plena de pensaments sobre “què representa el que estan a punt de fer” a casa, 
i surtin al camp de joc només amb la concentració centrada en “com fer-ho”. 
 
Sembla una feina fàcil, però no ho és gens en absolut. Penseu per exemple, com costa 
anotar amb fluïdesa quan les coses no van bé per l’equip, i en canvi, què fàcil sembla tot 
quan l’equip està per sobre en un partit. La mateixa situació pot passar de ser fàcil 
d’afrontar (amb confiança) a difícil (amb por, desconfiança, temença per fallar, etc.), si 
quan s’està jugant el jugador té al cap què representa allò per l’equip (especialment 
quan la situació és complicada), enlloc de estar concentrat només en com fer-ho. 
 
Un altra tasca dels psicòlegs és centrar el “pèndol de les emocions”. Totes les 
expectatives excessivament optimistes que es generen davant d’una fita esportiva fan 
pujar el pèndol cap a una banda (diguem-ne positiva). El problema és que, quant més 
pugi el pèndol cap a aquesta banda, més pujarà cap a l’altra banda (negativa) si la cosa 
surt malament i les emocions es desfermen. Si el “pèndol de les emocions” està centrat, 
el jugador es manté estable i amb millors opcions de rendir correctament. 
 
Per això els psicòlegs de l’esport preferim que els esportistes tinguin els peus a terra (i 
la concentració al camp), i que no pensin ni en el cel (eufòricament) ni en l’infern 
(temorosament). Potser per això ens costa tant “vendre” la nostra feina i consolidar la 
nostra disciplina, però potser també per això la feina invisible dels psicòlegs que han 
treballat al Barça i a l’Espanyol no s’ha vist als diaris però sí en el resultat final (el cel!). 
Per cert, el Ricoh Manresa, que esmentava abans, ha acabat a l’infern en baixar de 
categoria. És clar que allà, dissortadament, el psicòleg no ha estat invisible, sinó 
inexistent... 
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