
 

 

 

 

L'APORTACIÓ 
PSICOLÒGICA 
Definició d'una ciència del moviment 

Josep Roca, professor de psicologia de l'activitat física i l’esport, INEFC-Barcelona 

Tradicionalment s'ha vist la figura del psicòleg com un metge del psíquic i molts encara 
conceben la psicologia com una disciplina aplicada i no bàsica. 

La relació entre la psicologia i l'esport 
i l'educació física en general és recent. 
Diria que aquesta relació es troba en 
fase de tempteig o prova. És per així, 
que em sembla convenient reflexionar 
sobre aquest tòpic amb vistes a una 
col·laboració fructífera. Entenc, per 
altra banda, que la reflexió teòrica ha 
de ser la més útil, ja que ens permet 
configurar el mutu camp d'interès i la 
manera com cada professional s'hi 
relacionarà. Tot això evitant els gre-
mialismes i arguments aliens a la 
lògica de l'organització de les ciències. 
Aquesta ha estat una línia de treball en 
la qual he insistit (Roca, 1983, 1984, 
1986) davant dels psicòlegs. Ara que 
em brinden l'oportunitat, m'agradaria 
exposar en aquest monogràfic sobre 
entrenament aquesta visió de com 
hauria de ser la relació entre psicologia 
i entrenament esportiu. 

La visió paramèdica 
del psicòleg 
En el nostre àmbit, com en d'altres, el 

psicòleg ha estat vist tradicionalment 
com un metge del psíquic, com un 
terapeuta; és a dir, que s'ha estilat una 
visió aplicada de la psicologia. La 
típica interrogació que molts es fan 
respecte a la diferència entre el que és 
un psiquiatra i un psicòleg, posa de 
relleu aquesta visió paramèdica del 
psicòleg. 
De fet, encara que les necessitats so-
cials han creat múltiples aplicacions 
del saber psicològic, la psicologia, en 
principi no és una activitat aplicada. El 
nostre treball fonamental i definitori és 
el de produir coneixement sobre el 
comportament humà. Coneixement 
que els altres utilitzaran a la pràctica 
aplicada (medicina, educació, 
assistència social, entrenament, etc.). 
Això, val la pena fer-ho notar, perquè, 
al nostre àmbit esportiu, encara pot 
veure's el psicòleg com un pseu-
dometge, a qui es reclama bàsicament 
per resoldre estats patològics dels es-
portistes. És aquest possible raonament 
el que explicaria perquè, encara 

avui dia, la presencia del psicòleg al 
món de l'esport provoca actituds de-
fensives; els esportistes no poden veu-
re amb bons ulls uns professionals 
associats a la «insània» mental. Davant 
d'això, val a dir que quan la psicologia, 
com a estudi del comportament, es 
relaciona amb el món de l'esport i 
l'activitat física ho fa, o ho hauria de 
fer, amb la missió fonamental 
d'alinear-se juntament amb les altres 
disciplines que estudien el moviment 
com a objecte d'interès comú. És 
secundari que en un moment històric 
particular, la psicologia s'hagi 
professionalitzat al costat de la medi-
cina o de la psiquiatria, degut a les 
necessitats obvies de fer front a la 
malaltia amb perspectives no exclusi-
vament organicistes. Això és circums-
tancial i bàsicament planteja la neces-
sitat d'ampliar el concepte que tenim 
de medicina i d'altres activitats apli-
cades. 
Sabem que costarà, en part per la 
mateixa inèrcia i necessitats laborals 



 
 

del psicòleg, superar aquesta imatge de 
pseudometges o pseudopsiquiàtres que 
ens acompanya: El nostre treball al món 
de l'esport pot ajudar a posar- nos més al 
nostre lloc. Si serveix la comparació, 
que ens vegin més com a professionals 
més apropats a la fisiologia que a la 
medicina, més a l'anàlisi que a 
l'aplicació d'aquesta. 

La ciència i la tecnologia 
en l'esport 
Potser val la pena recordar aquí que 
l'activitat física i l'esport és una realitat 
– objecte material – estudiada per 
diverses disciplines científiques, ca-
dascuna amb la seva perspectiva par-
ticular o objecte formal. La biomecà-
nica, la fisiologia i la psicologia en són 
tres. 
Anomenem ciències o ciències bàsi-
ques aquelles disciplines que segmen-
ten la realitat global de l'activitat física 
i l'esport per estudiar funcionalismes 
qualitativament diferenciats, en aquella 
realitat única, i formular lleis que 
especifiquin al màxim la dinàmica que 
analitzen. Cada ciència, per tant, 
constitueix un món de representació 
d'una mateixa realitat però des de 
perspectives analítiques diferenciades, 
segons s'ha anat observant que podia 
representar-se aquella realitat. La 
psicologia ha estat l'última perspectiva 
que s'ha incorporat a l'anàlisi del 
moviment o, en tot cas, s'entén que la 
biomecànica i la fisiologia estudien 
l'activitat física, però costa més veure 
com ho fa la psicologia. Tornarem 
sobre aquest punt. 
Parlar de tecnologia, d'altra banda, 
significa descriure una activitat cientí-
fica que té com a missió fonamental i 
definitòria integrar totes les disciplines 
científiques bàsiques pertinents per 
intervenir globalment sobre aquell 
objecte material, en el nostre cas, 
l'activitat física i l'esport. 

L'entrenament esportiu i l'educació 
física són, per definició, tecnologies. 
Són activitats científiques que tenen 
com a objectiu integrar, per a la seva 
aplicació, les ciències bàsiques: les 
ciències del moviment en el nostre 
cas. Un entrenador i un educador han 
de conèixer totes aquelles disciplines 
per poder actuar convenientment sobre 
els subjectes, nens o atletes, per tal 
d'aconseguir els aprenentatges i 
especialitzacions esportives que s'ha-
gin proposat. 
Això requereix saber molt d'aquelles 
disciplines però, alhora, sintetitzar-ho 
de cara a un esport o a un ensenya-
ment particular. Aquí resideix la im-
portància de les tecnologies; han d'a-
plegar coherentment els llenguatges, 
més aviat abstractes, de les disciplines 
bàsiques que informen de les dinàmi-
ques presents en la realitat on es vol 
intervenir, i fer-ho atenent precisa-
ment la seva singularitat concreta. 
 
Psicologia: una 
ciència necessària 
Acabem de presentar la psicologia 
com una disciplina científica bàsica. 
Això comporta descartar la idea que la 
psicologia sigui una activitat aplicada o 
una tecnologia. 
La psicologia, pel que fa al moviment 
humà i l'esport, informa d'una mena de 
comportament present en ell. Encara 
que podríem definir-lo i justificar la 
seva existència a un nivell teòric 
(vegi's en aquest sentit, Ribes i López, 
1985; Roca, 1986), pensem que pot 
ser més útil analitzar una situació 
esportiva simple per veure que hi ha 
diferents dinàmiques o tipus de 
comportaments. 
Pensem en la situació de la sortida en 
les proves de velocitat en atletisme. 
Aquesta situació pot ser analitzada de 
diverses maneres segons la perspectiva 
científica que s'adopti: 

Biomecànicament: Anàlisi de la posició 
del cos respecte als «starting-blocks» 
i la línia de sortida. En aquesta 
perspectiva, és rellevant observar com 
pot influir en la sortida la distància entre 
els peus, l’avançament del cos respecte 
a la línia de sortida, etc. Aquesta és un 
aspecte que s'ha de tenir en compte 
en l'entrenament d'atletisme. 
Fisiològicament: Anàlisi de la mena 
d'entrenament per al moviment ex-
plosiu inicial i, concretament, com 
afecta l'anomenat «escalfament» la 
velocitat de resposta. Aquesta és un 
altre factor a estudiar. 

Psicològicament: Anàlisis de les fluc-
tuacions atentives. Pot observar-se 
com els subjectes creen expectatives 
segons el jutge i la seva regularitat i 
com el temps de reacció es modifica en 
funció d'aquestes. En aquest aspecte 
n'hi ha prou a veure com pot variar 
la «performance» atlètica degut a 
l'exclusiva dinàmica psicològica. És un 
aspecte merament perceptiu; però hi pot 
haver altres aspectes o funcionalitats 
psicològiques, com pot ser el fet de 
com s'enfronta el subjecte amb la 
situació de sortida. 
Qualsevol entrenador sap perfectament 
que l'actitud amb què s'enfronta amb 
una situació de competició és fonamental 
per actuar adequadament. La por al 
fracàs, el coneixement objectiu de les 
possibilitats que hom té, etcètera. 
configuren una dinàmica explicativa de 
l'acció de sortida tan imprescindible de 
ser analitzada i tinguda en compte 
com les dues anteriors. 
Això és tant més cert en la mesura 
que s'observa que, en definitiva, 
aquest ordre de coses psicològiques 
subordina els altres ordres biomecànic i 
fisiològic. El caràcter de dinàmica 
subjecta a les circumstàncies con- 



 

cretes del medi converteix el psicològic 
en l'ajustament més fi i determinant en 
aquesta realitat, perquè descriu 
l'adaptació més especifica a la situació 
esportiva. Atenent la situació de sortida 
d'atletisme, la determinació de la 
posició biomecànicament correcta i de la 
preparació fisiològica adequada 
constitueixen condicions d'una acció 
subjecta als determinants psicològics, 
sense els quals el gest tècnic i l'impuls 
motor són inútils. 

Generalitzant aquestes consideracions, 
podem argumentar que el terme 
«tècnica» fa referència al nivell 
biomecànic, ja que refereix, bàsicament, 
la forma d'execució òptima en termes de 
rendiment físic per realitzar un moviment. 
En aquesta condició, s'hi afegeix aquella 
d'ordre fisiològic, com pot ser la força en 
l'impuls muscular, que codetermina 
l'efectivitat del moviment. Però tot això és 
irrellevant, especialment en els esports de 
caràcter interactiu i col·lectius, quan hi 
ha la necessitat d'una «tàctica», és a dir, 
que cal escollir la resposta correcta i el 
moment oportú de fer-lo, quan hi ha 
l'engany, la jugada estudiada, i d'altres 
aspectes. I és que la majoria d'esports 
comporten aquesta dinàmica d'adaptació o 
ajustament a una realitat que canvia 
constantment en un ordenament o amb 
normatives particulars; la manera com un 
individu s'ajusta a aquest ordre de coses, 
és el que estudia la psicologia. 
Encara que no hi hagi una anàlisi 
aplicada concreta per a cada tècnica 
esportiva, en l'actualitat ja hi ha un cos 
de coneixements psicològics que poden 
ser de gran utilitat per als educadors i 
entrenadors. 
Aquests coneixements poden provenir de 
la pràctica totalitat dels camps 
d'investigació psicològica, i la nostra 
tasca fonamental és la d'establir els 

canals de comunicació entre entrena-
dors i psicòlegs. Entenc que els 
psicòlegs de l'esport estem, en aquest 
moment, informant i adonant-nos, 
alhora, de totes les possibilitats 
existents. Això caracteritza el moment 
actual, insisteixo, i em sembla que s'ha 
de continuar per aquest camí. En 
aquest sentit, en sembla necessari fer 
notar alguns impediments possibles en 
aquesta tasca. 
En primer lloc, s'ha de destacar que la 
concepció de la psicologia com una 
disciplina bàsica, i no aplicada, no és 
una cosa compartida majoritàriament 
pels psicòlegs. Encara hi ha qui estudia 
psicologia per arribar a pseudometge o 
pseudoterapeuta. Això, juntament a 
l'oferta social de llocs de treball, farà 
que es perpetuï, d'alguna manera, 
l'actual situació. Això és important de 
destacar-ho perquè, en el nostre àmbit, 
podria donar-se la tendència que els 
psicòlegs es convertissin en 
«psicoentrenadors». I això podria 
portar a la confusió i originar 
problemes pràctics i professionals. 
Una altra cosa seria pensar que l'en-
trenament haurà de ser, cada dia més, 
pluridisciplinari i que formalment s'hi 
haurà de contemplar la figura del 
psicòleg. Però això haurà de succeir 
sempre com a assessorament al pro-
fessional en l'entrenament de cada 
esport i no com a substitució d'aquest. 
Perquè, com dèiem, la tecnologia de 
l'entrenament és una disciplina teòrica 
i aplicada que s'escapa del concepte de 
ciència bàsica i perquè, en definitiva, 
constitueix una activitat científica 
singular a la qual, no sense raó, se li 
aplica el tòpic d'«art», ja que 
l'experiència individual esdevé una 
cosa fonamental. 
Un altre inconvenients és l'estat dels 
coneixements psicològics i, sobretot, 
les seves múltiples teories o tendèn-
cies. Per desgràcia, hi ha molts «llen-  

guatges» en psicologia. Davant de la 
gran problemàtica, que només apun-
tem, l'única idea que ens sembla inte-
ressant transmetre als qui no hi teniu 
res a veure però que, d'alguna manera, 
ho necessiteu, és la de relacionar- se 
amb els psicòlegs amb el criteri que el 
seu llenguatge tingui la màxima 
correspondència amb esdeveniments o 
successos. És a dir, que aconsellem 
exigir la màxima objectivitat als plan-
tejaments o teories psicològiques. Un 
altre inconvenient actual és el que 
resulta de la incomunicació que es 
dóna entre educadors físics i entrena-
dors, per una banda, i psicòlegs, per 
l'altra. Abans hem apuntat l'equiva-
lència entre el concepte de «tàctica» i 
la dinàmica psicològica. Però no hi ha, 
pràcticament, cap llenguatge que 
permeti relacionar la tàctica amb con-
ceptes de la psicologia de l'aprenen-
tatge, de la percepció, etcètera. Diria 
que falta un «interfase» que permeti 
relacionar continguts de l'activitat 
física i l'esport, per una banda, i con-
tinguts de la psicologia. No sols res-
pecte als esdeveniments que s'inclouen 
en parlar de tàctica, sinó respecte a tots 
els fenòmens d'interacció perceptivo-
motora, emocional, etc. 

Entrenament: síntesi 
aplicada 
En la generalització de l'últim apartat, 
hem descrit el paper de la dinàmica 
psicològica a la majoria d'esports i 
situacions esportives en relació amb 
els aspectes fisiològics i biomecànics. 
Això no obstant, seria incorrecte en-
tendre l'entrenament o l'educació com 
un sumatori de coneixements bàsics. 
Entenem que la tasca tecnològica 
requereix una activitat sintètica i 
aplicada que porti a les formulacions 
abstractes i generals d'aquelles disci-
plines a les singularitats dels atletes i 



L'entrenament es configura, cada dia més, 
com una activitat pluridisciplinar 
haurà d'incloure els aspectes psicològics 
que es desencadenen en un determinat gest o acció motora. 

 



dels esports concrets. Aquesta activitat té 
molt d'«intuitiu» en la mesura en què 
l'especialització i alt nivell esportiu 
deixa enrere els principis bàsics i genèrics 
de les ciències bàsiques. Les normatives 
de cada esport, les singularitats 
tàctiques, els coneixements dels ressorts 
dels quals un disposa, de les deficiències 
dels jugadors, els errors dels àrbitres, la 
pressió del públic, i molts d'altres, 
configuren una realitat a la qual 
difícilment pot acostar-se un 
investigador bàsic. És per això que 
convé afirmar la singularitat del treball 
aplicat, el qual pot, amb certa raó, 
qualificar-se, com dèiem, d'«artístic», 
perquè es mou en aquell ordre de coses on 
una lògica merament analítica ecs perd i 
resulta ingènua. 

Consideracions finals: la 
relació entrenador-psicòleg 
L'esquema proposat ens sembla, en 
principi, vàlid per organitzar la nostra 
relació. Entenem, que es delimiten 
camps d'acció professional clarament 
diferenciats dels conceptes descrits. La 
seva delimitació, això no obstant, no ha 
d'entendre's com l'afirmació d'una 
incomunicació. Entenem que els nivells 
abastats per l'esport fan que els 
entrenadors requereixen, cada vegada 
més, un coneixement que alimenti, com 
si diguéssim, la seva intuïció. Actuar 
amb intuïció s'haurà entès així; només 
significa actuar sense poder explicar 
suficientment el perquè d'aquest actuar. 
Però hi ha una base d'aquest actuar. En 
aquest sentit, 

hem de pensar que una anàlisi psi-
cològica més especialitzada en l'esport 
i en cada especialitat esportiva hauria 
de redundar en una «alimentació» 
d'aquella intuïció necessària en 
l'entrenador. Potser això sigui deixar 
les coses en una formulació molt vaga. 
En tot cas, es tracta d'afirmar una cosa 
que vivim diàriament els que ens 
movem en l'àmbit de l'activitat física i 
l'esport, i és que es lluita en un medi 
complex on ens serveixen les receptes 
fàcils. Delimitar les activitats 
professionals de cadascú és un primer 
pas. 
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