
Articles de Joan Vives Ribó per a la Revista “L’Estruç” 

© Joan Vives Ribó   1 

MOTIVACIÓ 
Joan Vives Ribó 
 
 
Hi ha moltes maneres de motivar-se, però algunes ajuden més que altres a què els 
jugadors progressin correctament. La motivació basada en les recompenses, els premis, 
les primes, etc., és un tipus de motivació traïdora, ja que pot passar que aquests estímuls 
variïn, es redueixin o desapareguin. Inclòs si els jugadors estan motivats pels resultats, 
per guanyar, per SER ELS MILLORS, això els pot trair en el moment que no 
s’aconsegueixi. Llavors veiem com jugadors que perden, o que no juguen, s’enfonsen i 
es desmotiven, per la senzilla raó que el seu motiu ha desaparegut. Per tant, cal que un 
esportista estigui motivat d'una manera més estable i interna. És a dir, que els motius de 
participació, millora, esforç i rendiment sorgeixin d'ell mateix i no vinguin donats per 
altres. D’això en diem motivació intrínseca, i la podríem resumir i alhora diferenciar-la 
de l’extrínseca dient que es basa en una motivació PER SER MILLOR (no per ser el 
millor). 
 
Les diferències individuals, la manera de ser dels jugadors, influeixen també en la 
motivació, però no per això s'ha de renunciar a orientar-la correctament, sobretot en 
edats primerenques. L'entrenador i les pares són fonamentals en aquesta etapa. 
 
L'entrenador ha de contemplar els aspectes psicològics de la seva feina, oferint a 
l'esportista un entorn agradable però seriós, respectuós però divertit, competitiu però 
saludable, on l'esportista es trobi a gust treballant i on l'esforç no hagi de ser imposat.  
  
Els pares han de tenir cura que els valors que transmeten als fills no xoquin amb els 
pretesos amb la pràctica esportiva, ni amb els criteris pels que es regeix la seva formació 
com a esportista. Per això és tan important que els entrenadors (o el club) els tinguin 
informats dels objectius i de la manera com el seu fill o filla afrontarà la dinàmica 
esportiva. 
 
La motivació és un concepte que sovint es confon amb d'altres (concentració, esforç, 
activació o energia, etc.). Els entrenadors solen posar l'ènfasi en "quant" motivats estan 
els seus esportistes, deixant de banda EN QUÈ estan motivats.  
  
La motivació es defineix pels objectius de l'esportista en relació a la pràctica esportiva. I 
bàsicament, n'hi ha de tres menes: 
 

o Motius de competència: els jugadors fan servir processos de comparació social 
per poder avaluar la seva pròpia habilitat. Estan orientats cap al resultat (“ser el 
millor”). 

 
o Motius de domini: els jugadors estan més motivats per millorar les habilitats 

que no pas demostrar una capacitat més alta que els altres. Estan orientats cap a 
l'execució, cap al seu procés (“ser millors”). 
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o Motius socials: els jugadors busquen més l'aprovació social que no pas els 
resultats o la bona execució; normalment s'adonen que aquesta aprovació depèn 
del seu esforç (“agradar”). 

 
Si volem tenir esportistes motivats internament, hem de començar per dirigir els 
interessos dels més joves cap al domini esportiu, és a dir, donar més importància al 
"com ho fan" o "com s'ho passen fent-ho", i deixar aparcats els resultats per més 
endavant. 
 
A tots els entrenadors els encantaria que als seus esportistes no fes falta motivar-los de 
cap manera per a que rendissin, sinó que fossin ells mateixos els qui estiguessin 
motivats per a realitzar la seva feina.  
 
Per aconseguir això, repeteixo, l'esportista ha d'haver passat per una formació ben 
orientada, basada en motius intrínsecs i treballant sobretot amb objectius d'execució. 
 
Només llavors es pot abordar la competició sense témer que l'esportista es desinfli si els 
resultats no arriben, o sense haver d'estar pendent de si les convocatòries, les alineacions 
o els minuts de joc l'afecten o no, per posar algun exemple. 
 
La competició ja és prou exigent, però sovint l'entorn encara ho és més. Un fracàs pot 
comportar certa desmotivació si l'esportista només està pendent dels resultats o de la 
valoració que en fa l’entorn (pares, premsa, etc.). I quan l’esportista comença a no 
rendir al seu nivell, és quan el peix passa a mossegar-se la cua. 
 
No tots els esportistes han pogut tenir una bona formació, en els aspectes motivacionals. 
Per això és important intervenir en aquest terreny, i no només quan és necessari, sinó 
per prevenir. Aquesta és una feina que ha de fer l'entrenador, ben assessorat i aprofitant-
se del seu rol i les seves funcions, reorientant les fites motivacionals de l'esportista i 
ajudant-lo a superar de manera satisfactòria les exigències que la dinàmica esportiva li 
planteja. 
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