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APRENDRE A BASE DE... SORPRESES!, 
Joan Vives Ribó 
 
L’episodi que us explicaré és d’aquells que l’has de viure per a que, precisament, no l’hagis 
de reviure mai més. Certament, hi ha moltes coses inesperades que no pots preveure quan et 
contracten per fer una intervenció... Fins que les vius i llavors aprens a tenir-les en compte 
de cara a properes vegades! 
 
Amb la intervenció de la que us parlo (ometré detalls, és clar), es pretenia preparar un grup 
d’esportistes per afrontar el Mundial de la seva especialitat. Per això vam estar treballant 
durant tota la concentració prèvia sobre com afrontar la competició (ja sabeu: plans de 
competició, rutines d’auto-ajustament tensional i atencional; control de pensaments 
“traïdors”, etc.). I així ho varem anar fent fins que va arribar el dia en què preteníem posar a 
prova tot el treballat mitjançant una simulació. I va ser aquí quan els entrenadors, que 
havien estat fins llavors els meus “aliats”, treballant colze a colze, intercanviant 
metodologies i terminologies en una entesa que jo creia quasi perfecta, apareixen amb unes 
pastilles de cafeïna que, de manera controlada per no donar positiu, volien fer provar als 
esportistes, per assegurar-se un bon rendiment en aquests controls que anàvem a fer.  
 
D’aliats varem passar a ser “rivals” professionals! Tota la meva feina en busca de l’auto-
ajustament anímic  podia anar-se’n en orris pel poder “màgic”  d’una simple pastilleta sobre 
uns esportistes encara ingenus i immadurs. 
 
No sé que hagués passat si els resultats d’aquell control haguessin estat millor del que van 
ser. Haurien atribuït els resultats als efectes de la cafeïna? És molt probable. Per sort, no va 
ser així i es va desestimar aquesta bajanada, fruit d’una barreja d’inconsciència i d’il·lusió 
desmesurada d’uns entrenadors no prou madurs. 
 
Ara, us asseguro que no em tornarà a passar. I si convé, quedarà explicitat en un contracte o 
un reglament signat o aprovat pels mateixos entrenadors, directius i esportistes. Viure per 
aprendre... 


