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CRÒNICA DEL CLÍNIC DE TENNIS TAULA 
Joan Vives Ribó 
 
El passat 30 d’octubre vàrem celebrar el II Clínic ACPE, en aquesta ocasió dedicat al Tennis 
Taula, amb la participació de Pep Marí, psicòleg del CAR, i Josep Llopart, director tècnic de 
la FC de Tennis Taula. 
 
La diferència dels Clínics amb qualsevol altre mena d’acte rau en què els assistents tenen 
ocasió d’observar i interactuar “in situ”, ja que es desenvolupen en el context d’un 
entrenament real. D’aquesta manera, no només s’assoleixen més fàcilment els objectius 
plantejats pel ponent, sinó que, paral·lelament, també els assistents tenen ocasió d’establir 
contacte amb la realitat intrínseca de cada esport. 
El Clínic es centrà en com els psicòlegs podem observar l’evolució de l’aprenentatge. Quins 
senyals ens poden fer entendre que els esportistes estan aprofitant el temps. I quins recursos 
tenim per, directament o indirecta a través de l’entrenador, fer que aquest aprenentatge 
progressi adequadament al llarg de les seves fases. Comentem primer els SENYALS 
detectats: 
 
Claredat en l’objectiu plantejat. Són senyals que poden fer dubtar d’això quan un esportista 
no es concentra en l’objectiu plantejat o avalua les conseqüències de l’acció en lloc de 
l’origen, si és aquí on s’havia plantejat l’objectiu de l’exercici (p.e., quan mira la pilota si 
retorna després d’un efecte en lloc d’estar pendent de les sensacions pala-pilota). En canvi, 
quan un esportista percep, comprèn de cop i volta el que s’ha de fer, fa una espècie d’insight 
en relació a la idea plantejada, podem estar més segurs de la seva evolució (p.e., quin és el 
moviment de la pala que provoca tal efecte). També l’entrenador ens pot donar pistes sobre 
això: si ell planteja un objectiu i durant la pràctica aquest s’assoleix, veurem com durant la 
mateixa pràctica passa ja a corregir altres coses (p.e., quan l’objectiu es centra en què el 
jugador “arribi sobrat” a la pilota, i després d’uns instants, veient que això està assolit, passa a 
corregir el cop de dreta). 
 
Aprofitament o vivència de l’error. En les primeres fases de l’aprenentatge, equivocar-se no 
és només normal, sinó fins i tot necessari de cara a establir les relacions causa-efecte de 
manera correcta. Doncs bé, quan un jugador es lamenta dels errors, potser això minvarà la 
seva capacitat de progressar. És probable que això es degui a una excessiva autoexigència. 
Aquest punt és molt important tenir-lo controlat, ja que pot dur a successives frustracions que 
incidiran en la seva autoeficàcia i, conseqüentment, en el seu aprenentatge. Quan el jugador es 
precipita, o no es dóna temps entre error i error, és un senyal inequívoc que no està analitzant 
què passa, que es deixa endur per les emocions derivades de l’error. Per tant, quan un jugador 
aconsegueix un ritme regular i exitós, és senyal que l’aprenentatge es va assolint. 
 
Manera com atribueix. Quan un jugador atribueix un error a causes externes (la pala, el 
llum, la dificultat de la tasca, la mala sort...) està perdent el temps. Quan un jugador s’esforça, 
es prepara per a l’acció, es concentra, mostra interès..., segurament repercutirà positivament 
en el seu aprenentatge. A més, està desenvolupant conducta autocontrolada i, per tant, podrà 
atribuir internament en cas d’èxit o error. Això farà que pugui variar o consolidar aquesta 
conducta en busca de l’aprenentatge. En definitiva, aprofitarà el temps! 
Generalització o transferència d’aprenentatges. Molts gestos tècnics tenen components 
similars o iguals. Quan un jugador en coneix algun i ho aprofita per a nous aprenentatges, està 



generalitzant l’aprenentatge i, per tant, aprofitant el temps! Això es veu quan un jugador 
compara sensacions entre el cop après i el nou (per exemple, entre un servei tallat curt i un 
servei tallat curt desviat). 
 
Fins aquí els senyals. Ara bé, durant el Clínic també es van comentar alguns dels 
RECURSOS que es poden oferir a l’esportista (o indirectament a l’entrenador) per aprofitar 
el temps d’aprenentatge: 
 

• Consignes tècniques (com fer el gest), i consignes atencionals (sentir la pilota en la 
pala) 

• Consignes metodològiques (preparar-se per a l’acció, deixar temps entre assajos) i 
consignes didàctiques (fer “regressions” d’aprenentatge, tornant enrere per reconstruir 
efectivament) 

• Consignes / diàleg d’orientació atribucional (“què ha passat?”), i reconduir les 
autoavaluacions que es fa el jugador, fent que separi la vivència emocional de l’error 
amb la correcció posterior. 

• Usar paraules clau associades a consignes tècniques o tàctiques  
• Repetir el gest en sec, abans del següent assaig, o repassar-lo mentalment, visualitzant-

lo. 
 
Al final del Clínic els assistents van tenir ocasió de provar físicament les complicacions de 
l’aprenentatge del tennis taula, sota les ordres de Josep Llopart. Vist l’entusiasme de tots, i 
veient com les tres hores es van fer curtes, podem assegurar que es va aprofitar molt i molt el 
temps. 
 
 



CARTA OBERTA A PEP MARÍ 
Joan Vives Ribó 
 
Estimat amic Pep, 
 
Tal com et vaig avançar al final del sopar-tertúlia del Clínic de Tennis Taula, mentre preníem 
el cafè i vas preguntar a tots els tertulians què ens havia semblat el Clínic i quines coses 
corregiríem, et responc des d’aquí, amb aquesta carta, ja que voldria fer extensiva la meva 
resposta a la resta de socis de l’ACPE. 
 
El fet que sondegessis l’opinió dels tertulians va ser, de fet, la penúltima lliçó de la vetllada. 
Al llarg de la tarda-vespre ja havíem tingut ocasió d’escoltar-ne (o més ben dit, de ser 
partícips) d’unes quantes lliçons de psicologia aplicada, però encara te’n guardaves alguna a 
la butxaca: “avaluar la pròpia actuació, la   pròpia intervenció, després d’haver-la realitzat, 
per treure’n conclusions i obrar en conseqüència”.  
 
Sempre. Fins i tot entre amics i envoltats dels efluvis nocturns a Casa Joana, a Sarrià… 
Certament, la penúltima lliçó. 
 
 
Què et puc respondre, company, que no se’m notés a la cara durant el Clínic? Vaig gaudir 
molt i vaig aprofitar el temps. Ens vas ajudar a reflexionar i treure conclusions.  
Ens vas ensenyar com observes, com reflexiones, com analitzes, com treballes... I això té un 
valor incalculable per  a mi. Crec que els psicòlegs de l’esport podem estar diplomats, 
llicenciats, titulats de moltes maneres, però necessitem experimentar, provar, equivocar-nos... 
per progressar, sentir-nos segurs de la nostra capacitat d’adaptació i aprenentatge davant 
qualsevol projecte d’intervenció. Dissortadament, les experiències possibles són comptades, i 
per tant, la progressió per assaig-error també. Per això és tan important que, algú com tu, que 
tantes coses pot ensenyar, ens permeti compartir experiències i ens il·lustri amb exemples 
d’actuacions aplicades. Si el teu exemple tingués repercussió, i altres socis d’ACPE que 
també poden oferir coses s’animessin a seguir-lo, que rics que seríem d’experiències 
viscudes! Quina meravella poder treballar així:  
 

• He de treballar visualització... Podria adaptar la P.I. d’en Joan Palmi... 
• Aquest noi necessita relaxar-se... Aplicaré aquella tècnica que usa la Mònica 

Pintanel... 
• L’entrenador té dubtes sobre l’evolució d’aquesta noia... Observaré els senyals 

d’aprofitament de l’aprenentatge que en Pep Marí ens va mostrar al Clínic... 
 
Psicòlegs de l’esport associats. Així sí, gràcies... 
 
Pep, el Clínic va ser immillorable, perquè va ser la primera ocasió. Vas posar-te al servei 
d’una idea que t’era aliena i la vas interpretar a la perfecció. Però estic segur que si tornes a 
fer un altre Clínic algun dia, el milloraràs, perquè tu, mestre, aprofites el temps. En les nostres 
xerrades reconec molts dels senyals que ens vas ensenyar a Reina Elisenda... 
 
Aquesta és la resposta a la teva pregunta, la penúltima lliçó de la nit... 
 
L’última lliçó de la nit ens la vas donar al vicepresident de l’ACPE, en Carles Ventura, i a mi, 
quan ens acomiadàvem. Una lliçó d’ètica personal i de solidaritat col·lectiva. Vàrem saber què 
et motivà a fer el Clínic. Ho faig públic per escampar-ho, per motivar altres col·legues a 
seguir el teu exemple, perquè crec que, enmig d’un entorn i una història que ens pesa molt 



com a Associació, i que sovint la posen en entredit, la solució existencial de l’ACPE passa pel 
fet que la Junta Directiva posi a disposició dels associats els mitjans necessaris per a que 
aquests aportin les seves experiències i els seus recursos, i d’aquesta manera ens en aprofitem 
tots plegats. Si el profit que en poguem treure és satisfactori, és motivant, l’ACPE té raó de 
ser i, per tant, futur. 
 
La lliçó de què parlo va ser fer-nos evident això amb el teu exemple. Vas creure des d’un bon 
principi en la idea dels Clínics com a mitjà cooperativo-divulgatiu, i vas creure que tenies 
obligació moral d’aportar el teu gra de sorra per a benefici de tots. Gràcies, mestre, per 
aquesta lliçó. 
 
Llàstima que això no m’alegrés del tot la nit. Dissortadament el futur de l’ACPE passa també 
per la viabilitat dels projectes, i del teu Clínic, que va ser tan ric en tants i tants aspectes, no 
se’n beneficià gaire gent... Els qui hi vàrem assistir som més rics en Psicologia de l’esport, 
però l’ACPE n’ha sortit econòmicament més pobra. 
 
Però no ens hi ofusquem, ara. Tal com ens vas ensenyar, val més deixar de lamentar les 
ensopegades, atribuir correctament, i buscar nous recursos per seguir tirant endavant. Potser 
durant la Jornada del 25-N tindrem ocasió de provar-ho de nou. 
 
Gràcies, amic, per les lliçons rebudes. 


