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PSICOLOGIA DE LA VELA 
 
 
 
Recensió del llibre: 
 
Entrenamiento Psicológico en Vela, de Jordi Renom i Josep Anton Violán. Paidotribo. 
 
Per Joan Vives Ribó  
 
 
 
Permeteu-me que comenci la recensió amb un comentari personal. Quan em reclamen per fer una 
intervenció en un esport nou per a mi, a vegades totalment desconegut, entro en una fase 
vertiginosa, però motivant alhora, consistent en conèixer el millor possible aquella modalitat 
esportiva, a poder ser abans de fer la primera entrevista, per tal de treballar-hi d’una manera 
honesta i aprofitable. Aquesta cursa d’obstacles comença amb la lectura dels reglaments, tècnics i 
de competició. Després passo a fer un repàs de les tècniques, les tàctiques o les estratègies, a 
vegades només a través dels llibres, sovint també veient vídeos, d’altres vegades i sempre que puc 
practicant aquell esport. Amb això començo a fer l’anàlisi de les possibles necessitats psicològiques 
lligades a la competició i a l’entrenament. També acostumo a repassar el vocabulari especialitzat, si 
pot ser en català, a través de diccionaris o glossaris. Amb aquesta feina feta, em presento a 
l’entrevista de demanda “amb els deures fets”, i us asseguro que serveix de molt, no només per fer 
molt millor la feina, sinó perquè aquest esforç és reconegut sempre per l’interlocutor. 
 
Per què comento això? Molt senzill. El llibre que ens ocupa, i espero que es repeteixi en tots els 
volums de la col·lecció, pot ser una eina molt útil per als professionals que ens dediquem de manera 
aplicada a la Psicologia de l’Esport, ja que ens facilita molt aquesta feina de recerca prèvia. I parlo 
especialment de la part més connectada amb la modalitat esportiva, la que en teoria té menys 
contingut psicològic, però en definitiva, la part d’on els professionals aplicats han de “llegir entre 
línies” i interpretar les necessitats i les exigències psicològiques derivades de l’activitat esportiva en 
qüestió. És evident que també és la part més desconeguda del llibre, si ens referim a lectors experts 
en psicologia de l’esport però no en vela. En canvi, la part “psicològica”, si seguim amb aquest perfil 
de lector, pot sonar a “déja vu”. En canvi, depenent del potencial lector, per exemple pot arribar a 
ser molt útil per a psicòlegs estudiants o que s’inicien en el camp aplicat, i que necessiten tenir 
referències de tècniques i models d’intervenció, connectats a la realitat esportiva. 
 
Si repassem el llibre des d’aquesta òptica, trobo molt encertat el primer capítol (Características de la 
competición en vela), que et posa en context i t’informa de les modalitats, categories, etc. Un únic 
“però”: les afirmacions sobre les característiques dels regatistes poden semblar extretes del sentit 
comú, o del dia a dia, i potser caldria emparar-se en la rigorositat d’estudis fets, en relació a aquests 
temes tan “relliscosos” com són els perfils de personalitat. 
 
El segon capítol (Aprendizaje de la vela) és absolutament imprescindible, al meu entendre, ja que és 
on realment s’hi detallen (o s’hi llegeixen entre línies) els aspectes psicològics que influiran en les 
decisions i les execucions dels regatistes, amb gran rellevància als aspectes atencionals: la 
propiocepció (connexió cos-embarcació-medi) i l’exterocepció (lectura del medi). 
 
El tercer capítol (Rendimiento y entrenamiento psicológico) ens introdueix de manera bàsica i 
esqüeta a la psicologia aplicada, detallant els tòpics més habituals. 
 
El quart capítol (El plan de regata) torna a ser imprescindible i, una altra vegada, s’agraeix 
l’experiència dels autors en la modalitat esportiva. En ell detallen pas a pas els punts que ells 
consideren importants en un pla de competició. Aquest pla és el que marca i emplaça la necessitat 
d’una aplicació específica. I per això, malgrat aportar una informació molt valuosa, els autors no 
acaben de connectar els continguts del pla amb el treball tècnic aplicat que se’n derivaria. Un lector 
inexpert es pot perdre per aquí. I és una llàstima, ja que més endavant sí que es descriuen les 
tècniques aplicades. Sembla que el Pla de competició sigui una tècnica més, quan en realitat és 
l’expressió escrita i pautada de les rutines necessàries per afrontar de la manera més estable 
possible la competició. Algunes d’aquestes rutines necessitaran entrenament psicològic: aquesta és 
la connexió que trobo a faltar. Encara que reconec que estem en un punt on l’estil (i la maleta de 
recursos) del psicòleg és absolutament decisiu, i potser oferir “pastat” això pot impedir la creativitat i 
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el treball personal del psicòleg aplicat. Això seria la lectura positiva d’aquesta desconnexió entre el 
Pla i les tècniques. 
 
Entrem, per tant, en els capítols de les tècniques de cara a treballar els aspectes psicològics 
rellevants. Passaré ràpid per això: el capítol cinc repassa l’establiment d’objectius. El sis, l’ansietat. 
El set, pràctica imaginada, atenció i concentració. El vuit, motivació. En tots ells, els autors recorren 
als models més usuals i àmpliament coneguts, ben adaptats a la modalitat i usant llenguatge i 
contextualització específica. Això s’agraeix. Però si algú busca que li aclareixin com treballar-hi, 
haurà de seguir buscant i experimentant més. És evident que aquest no és l’objectiu del llibre. 
 
En el capítol nou (Tripulacions i entrenadors), s’entra en les dinàmiques de grup, lideratge i altres 
aspectes relacionats amb l’entrenador. Un cop més, la informació més connectada a la vela torna a 
ser interessant (per exemple, el pla de comunicació tècnica), i una altra vegada es presenta un 
model d’intervenció conegudíssim (CBAS), que no deixa de ser útil i fiable, però que dóna una 
imatge de despersonalització del sistema de treball proposat, i que, apart, pot crear el fenomen 
abans comentat del “dejà vu”, si la resta de llibres de col·lecció opten per la mateixa línia. 
 
En definitiva, estem davant d’un llibre correctíssim, útil tant per a psicòlegs experts que s’inicien en el 
món de la vela i que necessiten informació específica de la modalitat, com també per a estudiants o 
neòfits que vulguin tenir una informació molt ben explicada en relació a les tècniques psicològiques 
més provades. 
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