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Heu vist l’últim anunci de BMW? Són imatges que ens “transporten”, paisatges vistos des de la 
perspectiva del conductor, amb l’estil  característic amb què últimament ens té acostumats aquesta 
marca. Però també hi surten imatges del mateix conductor i de la seva acompanyant,  endormiscada, 
que va pensant: 

“Ningú que li acosti l’aigua, quan té set...” 
“Ningú que li miri el mapa...” 
“Ningú que li doni conversa...” 

I acaba: 

“Ningú que li espatlli aquest moment...” 
A mi m’agrada conduir. I per això m’identifico amb l’anunci. No necessito converses ni 
distraccions. Per a mi conduir és divertit, motivant, i per això m’hi concentro, hi poso els cinc 
sentits... Potser també per això tinc menys possibilitats de patir un accident que algú que es distreu 
amb la ràdio, amb la llauna de beguda, amb el mòbil, o que es gira per xerrar amb els seus 
acompanyants... 

Fa uns dies vaig rebre la revista del RACC, que distribueix entre els seus socis (500000!). Vaig 
llegir l’article del seu President, en Sebastià Salvadó, que criticava les institucions pel fet d’invertir 
només en la prevenció (repressió) dels factors que habitualment es consideren “culpables” dels 
accidents: excés de velocitat, incompliment de normes, ingesta d’alcohol.. Ell, en canvi, posava 
l’èmfasi en un factor segurament més directe: la concentració. 

Els psicòlegs de l’esport que treballen amb pilots, motoristes o ciclistes, sigui quina sigui la 
modalitat, això ho tenen molt clar. Un pilot ha d’estar atent a una sèrie d’estímuls que són els 
òptims per a pilotar ràpid i segur. Ni més ni menys: els òptims. Una situació estressant o un 
excés de confiança fan que la concentració no sigui l’adequada i pugui esdevenir l’error. Quan un 
conductor “normal” es distreu amb alguna cosa, deixa d’estar concentrat òptimament en els estímuls 
rellevants per a una bona conducció. Quants casos coneixem, amb fatals conseqüències! L’article de 
la revista del RACC certificava 638 morts per accident durant l’any 2000. Una autèntica epidèmia! 

A mi m’agrada conduir, però també sóc psicòleg de l’esport, especialista en fer treballar la 
concentració dels esportistes. Quan una veu tan autoritzada com la del President del RACC demana 
treballar sobre aquest factor de risc, penso que als psicòlegs de l’esport se’ns obre una via molt 
interessant per fer arribar la nostra feina a un col·lectiu que és bastíssim, i que segurament 
encaixaria molt millor les recomanacions d’uns professionals habituats a treballar des d’una vessant 
positiva, com és la millora del rendiment i la recerca de l’èxit, més que no pas insistir amb 
campanyes que posen l’accent en el temor al fracàs, la por a patir l’accident. Si som honestos, això 
és una cosa en la que no ens agrada ni pensar, i que potser per això oblidem amb molta facilitat. 

Els esportistes busquen l’èxit, i per això treballen la seva concentració. 

Fem arribar el nostre missatge als conductors, ja sigui mitjançant les campanyes institucionals o a 
través de les autoscoles. Canviem la perspectiva, influïm en la motivació a conduir millor. Fem que 
els conductors també busquin l’èxit, i que treballin la seva concentració... 

El premi, en aquest cas, és quelcom tan il·lusionant i tan rotund com seguir vivint. 
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