
Article publicat al Full Informatiu de l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport 
Núm. 51 (setembre 2000) 
 
 
Psicologia de l’esport aplicada a... PROFESSORS D’ANGLÈS!!! 
Joan Vives Ribó 
 
Aquest agost passat, fent cas d’un dels anuncis publicats al Full, vaig apuntar-me a un curs 
d’anglès una mica especial. Els qui realment feien un curs com a tal, i s’examinaven, eren els 
professors. Els alumnes érem “conejillos de indias” que, pel mòdic preu de 5000 pts., podíem 
assistir a les classes diàries de dues hores al llarg de tot el mes. 
La veritat és que, apart de refrescar l’anglès rovellat pel poc ús, durant el curs s’estableix una 
relació molt bonica amb els diferents professors, que provenen dels llocs més remots 
(Sudàfrica, Finlàndia, Irlanda, EEUU, Austràlia, Anglaterra, etc.). A final de mes, i després de 
les classes, els descansos, els aperitius, els sopars i les festes, acabes agafant molta confiança 
amb tots ells. 
 
Doncs bé. Quan es van assabentar de la feina que faig i de les seves aplicacions, els professors 
em van demanar consell per combatre els nervis davant les proves a què s’havien de sotmetre 
per ser examinats. Concretament, a final de curs havien de ser observats per un examinador 
d’Oxford mentre desenvolupaven la seva classe. A la majoria això els posava molt nerviosos, 
i per això van “segrestar-me” després d’una classe per a que els expliqués què havien de fer 
per evitar-ho. 
 
La meva sorpresa inicial no va impedir que veiés aquella oportunitat com un nou repte per a 
mi. Primer, perquè seria una ocasió immillorable per treballar fent servir l’anglès. I segona, 
perquè amb aquesta demanda constatava la certesa d’uns comentaris que em feia en Pep Marí: 
la manera com treballem els psicòlegs de l’esport, per optimitzar els aprenentatges o 
estabilitzar el rendiment, és aplicable a molts altres àmbits professionals, especialment en 
aquells en els que  una persona ha de d’actuar amb uns requeriments atencionals especials 
sota una forta pressió sobre els resultats, sobre el temps invertit, sobre la qualitat de 
l’execució, etc. 
 
Intervencions amb alts executius davant d’una decisió de gravetat, amb actors davant les 
necessitats de la seva “performance” o davant els nervis de l’estrena, amb toreros davant el 
toro,  amb cirurgians davant una operació d’alt risc, o amb professors d’anglès davant un 
examen, poden ser conduïdes amb èxit per psicòlegs de l’esport.  
 
D’això me’n vaig adonar quan en François, un company meu de classe d’anglès, li va dir a la 
Debbie, la professora que s’examinava (l’observador era dintre de la classe), que l’exercici 
que havia plantejat (comentar un article sobre la mort de Lady Di) era absolutament inútil. La 
Debbie se’l va quedar mirant un instant, de reüll em va mirar a mi, i tot seguit vaig notar que 
el seu seu abdomen s’expandia i, a poc a poc, retornava al seu perímetre habitual mentre 
reprenia la classe abordant amb tranquil·litat el comentari de l’alumne rebel. Havia salvat amb 
èxit una situació que podia haver estat molt estressant, tant com uns llançaments de tirs lliures 
amb el temps esgotat, el marcador empatat, i un descens de categoria en joc... 
 
Al cap i a la fi, com a psicòlegs, independentment de l’àmbit, amb qui treballem és amb 
persones. La resta és aprofitar les nostres eines habituals per... ampliar “mercat”, no? 


