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MUNDIALITIS, PLANET FUTBOL, FUTBOL GLOBALITZAT, FUTBOL 

NEGOCI... PERÒ... 

Joan Vives Ribó 

 

España! España! España! 

 

El país sembla ser un clamor. L’efervescent actuació de la selecció espanyola al 

Mundial de Futbol de Corea i Japó està col·lapsant els bars i restaurants a l’hora de 

dinar, hora en què normalment ha estat jugant fins ara la Selecció els seus partits. 

Miris el canal de TV que miris, el tema estrella és la Selecció de Camacho. Totes les 

portades dels diaris. Totes les tertúlies radiofòniques... 

 

El país sembla encadenat als mitjans. Sortim encara d’una Oparación Triunfo, després 

Eurovisión, per empalmar amb Oparación Selección... Tots s’hi abonen, encara que els 

drets televisius els tinguin uns, la informació en diferit també genera audiència, 

l’audiència porta publicitat, i tot plegat molts quartos. Molts! 

 

España ha passat a quarts de final (en el moment d’escriure això). Doncs més quartos! 

Molts més quartos multiplicats exponencialment... 

 

I penso... Jugant-s’hi tants quartos (i moltes més coses no tan tangibles), i veient com 

es va decidir l’eliminatòria contra Eire... no pensen que seria una bona idea 

INVERTIR una petita quantitat entre la magnitud d’altres despeses (és la selecció amb 

l’expedició més nombrosa -78 components!-, apart de les impressionants despeses 

derivades del muntatge de “La Casa de España”, per la qual cosa s’ha llogat tota una 

planta de grans magatzems, i moltes més històries que hi deuen haver), destinant, com 

deia, aquesta inversió, a treballar la capacitat psicològica dels futbolistes per afrontar 

la súper-mega-macro-pressió que tenen a l’hora de llançar els penaltis? 

 

Súper-mega-macro-extra-pressió, sí. 

 

Començant per la por al fracàs pels motius més íntims i connectats amb la vergonya. 

Però seguint per la por a frustrar l’entrenador que l’ha designat, als seus companys si 

no s’assoleix la classificació i, per tant, si no es cobren les primes de l’equip, a l’agent 

que està negociant el contracte... Però encara n’hi ha més: la por a frustrar un país 

sencer, encès per la flama mediàtica. 

 

BRUTAL. 

 

No em va estranyar gens, doncs, que tots els jugadors espanyols que van tirar penaltis 

davant Eire, estiguessin més pendents d’amagar la por que estaven sentint i els nervis 

que estaven passant, molt més que no pas concentrats en el que havien de fer. 

 

Us hi vau fixar? Tret potser d’en Hierro, que ja en portava uns quants de tirats (ell n’és 

l’encarregat), els altres ni tan sols s’atrevien a mirar la porteria! No miraven a la 



porteria ni al porter! En què estaven concentrats? Fàcil resposta: en el què 

representava tot allò; i especialment en el que representava... fallar. 

 

Pensaments – Sentiments – Conducta. 

 

Pensen això, i per tant senten una por terrible (i normal), i la conducta més observable 

és... el control dels sentiments... Concentració interna? Segons Nideffer, la 

concentració per preparar-se... si fos reduïda (pocs estímuls). Però a ells, què els 

estava passant pel cap? Moltes coses, segur. I per tant,  a què s’estaven preparant? 

Potser a assumir el fracàs? Potser a no ser destrossats per la frustració? 

 

Observo... i tinc dubtes. Però crec que va per aquí. 

 

Si algun dia em contractessin per preparar el Mundial (he, he, he, he, he, he, he, he, 

he... – disculpeu, no ho he pogut evitar!-), segurament entraria per aquí. Aconseguir 

que els futbolistes estiguin concentrats en COM TIRAR els penaltis, més que no pas 

en EL QUÈ REPRESENTA fallar-los. Potser així aconseguiríem que miressin sense 

por la porteria, prenguessin referències òptimes, inclòs juguessin tàcticament amb el 

porter, i acabessin executant millor. Fins i tot es podria fer una coseta barateta, 

deixant-ho amb això i prou (és a dir, treballant amb 5-7 homes); només els dos mesos 

previs de concentració... No sé... Que fessin números... Tampoc no els prometria un 

èxit del 100%, entre d’altres coses perquè la porteria no és buida, però almenys això 

els asseguraria un treball per guanyar una petita parcel·la de terreny a la sort. 

 

És clar que jugant amb el sistema d’eliminatòries directes, i jugant-s’hi tants quartos, 

aquesta petita parcel·la pot acabar sent vital, sobretot si el rival la té descuidada. 

La sort, fins ara, no ha estat que l’Iker parés els penaltis (ell sí mirava al xutador). La 

sort ha consistit, i potser seguirà sent així, ja veurem, en què les altres seleccions 

tampoc no han entrenat aquest aspecte. 

 

I quant penso en els quartos que s’hi juguen! 

 

Ui! Ja és hora de dinar. Me’n vaig a fer el meu menú habitual de 6 euros. Avui s’estarà 

tranquil. No hi ha partit. 


