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Resum
Algunes lligues de bàsquet són més competides que unes altres. El nivell d’incertesa en la classificació final està estretament 

relacionat amb l’atractiu en la lliga. L’efectivitat d’un equip té una relació recíproca amb l’ambient emergent i crític: la competició. 
Els equips es veuen afectats per l’entorn que els envolta. El model competitiu influencia directament sobre la competició, d’aquesta 
manera petits canvis poden alterar dramàticament el resultat final. Hem comparat dos models esportius diferents per esbrinar el nivell 
de jerarquia d’aquestes competicions. Hem estudiat els resultats de dues lligues professionals de bàsquet: 18 temporades de la NBA 
(USA) i 14 de l’ACB (Espanya). Observem que els equips ACB es troben en tres nivells de rendiment (ràtio 0,15 ± 0,05; 0,45 ± 0,15; 
0,8 ± 0,1). Però les dades de la NBA són menys disperses i més gaussianes (ràtio punta 0.5). Una anàlisi general (Entropia de Shan-
non) mostra que l’equilibri competitiu no roman estable (Sn NBA mitjana = 0,9842 ± 0,0037; Sn ACB mitjana = 0,9793 ± 0,0053). 
Un estudi més detallat (anàlisi de clúster) mostra que a l’ACB hi ha equips clarament arrelats en un àrea particular de la competició. 
La majoria dels equips de la NBA han arribat els playoffs. No existeix un consens per a l’estudi d’equilibri competitiu. Proposem l’ús 
de diverses metodologies amb la finalitat d’esbrinar el grau de competitivitat d’una lliga determinada. El model esportiu influencia 
altament en els nivells d’equilibri competitiu. Tant l’ACB i la NBA presenten un alt equilibri competitiu. La NBA té mecanismes 
específics per assegurar l’alta competitivitat i l’ACB no compleix amb l’absència de dominació a llarg termini.

Paraules clau: bàsquet, competitivitat, organitzacions esportives, sistemes complexos, NBA, ACB

AP
U

N
TS

 P
ER

 A
L 

S
EG

LE
 X

XI

Apunts. Educació Física i Esports
2016, núm. 124, 2n trimestre (abril-juny), pàg. 17-26
ISSN-0214-8757 DOI: http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2016/2).124.01

Data de recepció: 19-9-2015 / Data d’acceptació: 4-3-2016

Introducció
Esbrinar les condicions necessàries per a l’aparició 

i el manteniment de la cooperació en les poblacions en 
evolució s’ha estudiat àmpliament en ciències biològi-
ques i socials (Guimera, Uzzi, Spiro, & Amaral, 2005; 
 Riolo, Cohen, & Aselrod, 2001). El bàsquet és un esport 
de col·laboració-oposició. La col·laboració dels jugadors 
crea una estructura emergent: l’equip. Una lliga és una 
estructura que emergeix de l’oposició entre ells, que a 
més realitza una selecció dels equips amb jugadors que 
hi col·laboren. L’objectiu principal d’una lliga és eliminar 
els gradients esportius que es creen constantment amb 
la finalitat de garantir la presa d’energia i, a més, ser ca-

paç de competir contra altres esports per recursos (aficio-
nats, patrocinadors, contractes de televisió, etc.).

La competitivitat reflecteix la capacitat dels equips per 
lluitar per un objectiu. Com més equilibrada sigui la com-
petició, major serà el grau de competitivitat, i viceversa. 
Grau de competitivitat és el nivell de la igualtat dels punts 
forts de joc dels equips. Per tant, un major grau de com-
petitivitat hauria de conduir a una major demanda (Goos-
sens, 2006; Quirk & Fort, 1997). Les lligues més compe-
titives tendeixen a ser més atractives (Szymanski, 2003) 
i generen més energia i materials per al sistema (millors 
jugadors, millors entrenadors, millors instal·lacions, in-
gressos, entrades, patrocinadors, televisió, etc.), la qual 

Autor per a la correspondència
Yves de Saá Guerra
info@dragoid.com

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2016/2).124.01


18 Apunts. Educació Física i Esports. 2016, núm. 124. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 17-26. ISSN-0214-8757

AP
U

N
TS

 P
ER

 A
L 

S
EG

LE
 X

XI

 De Saá, Y., Martín, J. M., García, J. M., i García, A

cosa està estretament relacionada amb el model espor-
tiu (Ribeiro, Mendes, Malacarne, & Santoro, 2010). Però 
cada vegada que un competidor aconsegueix un nivell de 
domini molt alt, l’equilibri competitiu es descompon, en el 
sentit que la incertesa es redueix significativament (Goos-
sens, 2006; Quirk & Fort, 1997). En aquestes situacions, 
quan la incertesa dels resultats disminueix, l’interès de 
la competició pot reduir-se considerablement. Per tant, 
l’assistència del públic pot disminuir i, en conseqüència, 
l’accés als recursos energètics pot veure’s compromès 
(Berri, Brook, Frick, Fenn, & Vicente-Mayoral, 2005; Ke-
senne, 2010). Per aquesta raó, les organitzacions esporti-
ves que dissenyen els models de competicions esportives 
(lligues), tracten de desenvolupar estructures i regles que 
permetin fer front a una disminució de la competitivitat 
en un campionat. Un cert nivell d’equilibri competitiu 
sembla raonable per mantenir l’interès dels espectadors i 
els patrocinadors per a tots els equips, però la determina-
ció del nivell òptim és molt complexa.

El model esportiu influeix directament en la competi-
ció. No és possible entendre el fenomen esportiu a través 
de l’aïllament dels elements de la seva relació amb el seu 
entorn. Existeix una dualitat entre el model competitiu i 
el seu entorn (social, cultural, econòmic, polític, orga-
nitzatiu, etc.). La classificació final és el resultat directe 
dels enfrontaments entre els equips. En conseqüència, a 
causa de la seva estreta relació, lleugeres modificacions 
poden alterar significativament el resultat final (Lebed, 
2006).

La lliga de bàsquet professional nord-americana (NBA) 
és una competició model franquícia. Els equips partici-
pants es divideixen en dues conferències (est i oest). Al 
seu torn, aquestes es divideixen en tres divisions per con-
ferència de cinc equips cadascuna. Quan acaba la tempo-
rada regular, els equips més ben classificats es reuniran 
en un playoff pel títol. La NBA és un model tancat on no 
existeixen ascensos ni descensos de categoria.

La Lliga espanyola de bàsquet professional (ACB), per 
contra, és una lliga de model obert, on cada temporada 
els equips que participen es reajusten tenint en compte 
els ascensos i descensos de categoria per baixar catego-
ries. Els vuit equips millor classificats juguen el playoff 
amb la finalitat de ser proclamat campió de la lliga. L’ob-
jectiu de l’estudi és analitzar l’equilibri competitiu de 
l’ACB i la NBA per comparar dos models esportius dife-
rents de bàsquet professional.

Equilibri competitiu

La competitivitat és un tema sobre el qual ha tre-
ballat diferent personal investigador esportiu (De Saá 

Guerra et al., 2012; Fort, 2010; Humphreys, 2002; 
Quirk & Fort, 1997; Sanderson, 2002; Smith & Stewart, 
2010; Yilmaz & Chatterjee, 2000; Zimbalist, 2002). 
La competitivitat estableix relacions predeterminades 
(calendari de la lliga) i no predeterminades (resultats 
dels partits, classificació final) entre els elements par-
ticipants. Una de les idees més difoses per explicar 
el fenomen de la igualtat entre els competidors és el 
concepte d’equilibri competitiu. Aquest concepte s’ha 
utilitzat amb freqüència en el camp de l’economia de 
l’esport (Fort & Maxcy, 2003; Goossens, 2006; Rhoads, 
2004; Schmidt & Berri, 2001), amb la finalitat de me-
surar el grau de competitivitat de la lliga en els dife-
rents esports, com el beisbol (Owen, Ryan, & Weathers-
ton, 2007; Scully, 1989; Wenz, 2012), futbol americà 
(Humphreys, 2002), bàsquet (Berri et al., 2005; Noll, 
1988), hoquei sobre gel (Richardson, 2000), futbol 
(Halicioglu, 2006) o golf (Rhoads, 2005).

En general, alguns autors accepten que una competi-
ció d’alt equilibri competitiu és més atractiva (Goossens, 
2006; Quirk & Fort, 1997). Com més competitiva sigui la 
lliga, més ingressos genera (entrades, patrocinadors, tele-
visió, etc.) i és més atractiva per als afeccionats i mitjans 
de comunicació (Ribeiro et al., 2010; Soebbing, 2008; 
Watanabe, 2012). 

Cairns, Jennett i Sloane (1986) van introduir les di-
ferents dimensions d’equilibri competitiu. Van proposar 
usos diferents del que van cridar la incertesa dels resul-
tats. Aquests autors consideren quatre tipus d’equilibri 
competitiu. El primer, anomenat ‘incertesa del partit’. En 
segon lloc, la ‘incertesa de la temporada’ s’ocupa de la 
incertesa dins d’una única temporada. El tercer tipus és 
el predomini d’uns equips durant diversos temporades 
anomenat ‘incertesa del campionat’. Quart: ‘la incertesa 
dels resultats’. L’absència o presència de la dominació 
a llarg termini per un club pot produir una disminució de 
l’interès de l’afició i fins i tot dels patrocinadors. Això pot 
dependre dels nivells d’incertesa de la temporada amb 
els quals està associat.

1. Incertesa del partit.
2. Incertesa de la temporada.
3. Incertesa del campionat.
4. Absència de dominació a llarg termini.

Szymanski (2003) utilitza també la mateixa classifica-
ció. Però només fa referència a les tres primeres distin-
cions. Berri et al. (2005) va assenyalar que cada vegada 
que un competidor aconsegueix un nivell de posició do-
minant, la incertesa del resultat ha estat compromesa, 
i s’espera que disminueixi la demanda de la  producció 
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d’aquesta indústria. Alguns autors (Gould, 1989; 
Knowles, Sherony, & Haupert, 1992; Rascher, 1999) van 
assenyalar que l’assistència d’afeccionats a les grans 
lligues es maximitza quan la probabilitat que l’equip de 
casa guanyi és d’aproximadament 0,6. Si l’equip local 
presenta una major probabilitat d’èxit, s’espera que dis-
minueixi l’assistència de seguidors. En conseqüència, 
donada la importància de l’assistència d’espectadors 
per a un èxit financer de la lliga, s’espera que les lligues 
apliquin normes i les institucions dissenyin elements per 
fer front a la fortalesa relativa dels equips en les competi-
cions.

La competició (el model esportiu)

Les organitzacions esportives poden ser considera-
des com a fenòmens emergents que tracten de regular 
la competència entre els equips. Les lligues operen mit-
jançant la creació d’un format de confrontació (torneig, 
lliga, etc.), calendari de competició, puntuació i requisits 
formals (estadis, capacitat dels estadis, materials, regla-
ments, regles de la lliga, etc.). Per tant, les lligues poden 
ser considerades com un entorn.

Les lligues professionals, o federacions en alguns 
casos, també estan involucrats en aspectes que tenen 
un impacte directe en els partits: nombre d’àrbitres en 
un partit, certes regles (tals com a normes de defensa, 
regles de temps, normes d’espai, etc.), regles de dimen-
sió espacial, instal·lacions esportives, etc. O en altres 
aspectes generals, com el topall salarial, contractació de 
jugadors, loteria del draft, equips participants, elabora-
ció del format de competició, sistema competitiu (obert 
o tancat), etc. La tendència general per a les lligues es-
portives hauria de ser mantenir o augmentar el balanç 
competitiu, i en el cas de les lligues professionals, també 
mantenir i millorar la rendibilitat de les empreses involu-
crades.

No obstant això, aquests fenòmens emergents tam-
bé tracten de respondre a l’aparició de gradients en l’es-
port: gradients econòmics, gradients esportius, gra dients 
relacionats amb els jugadors, etc. Per tant una lliga pot 
ser considerada com un sistema complex adaptatiu com-
post per múltiples agents que interactuen de manera no 
lineal (De Saá Guerra et al., 2012; García Manso et al., 
2008; McGarry, Anderson, Wallace, Hughes, & Franks, 
2002).

Mètodes. Anàlisi del bàsquet
En aquest treball realitzem una aproximació per me-

surar l’equilibri competitiu de dos de les millors lligues 

professionals de bàsquet: l’ACB i la NBA. Analitzem la 
fase regular de 14 temporades ACB (1996-97 a 2009-
10) i 18 temporades de la NBA (1992-93 a 2009-10). La 
majoria dels autors utilitzen diverses metodologies com 
l’Entropia de Shannon, distribucions de probabilitat, etc., 
amb la finalitat d’esbrinar la dimensió de la igualtat dels 
diferents models esportius. Aquest raonament és correc-
te quan es comparen dues o més temporades o lligues. 
Però si volem dur a terme una anàlisi profunda de la di-
nàmica interna d’una única lliga, i després comparar-la 
amb altres models de lliga, suggerim utilitzar l’anàlisi de 
clúster o agrupació (com vam mostrar al final de la secció 
de resultats), la qual ens permet determinar amb precisió 
l’equilibri competitiu d’una lliga, i per tant millorar el me-
canisme que millora aquest procés en el temps.

Podem utilitzar un protocol per determinar l’equilibri 
competitiu obtenint el valor de l’Entropia normalitzada 
de Shannon (S), que és una mesura mitjana d’incertesa 
i es refereix a la quantitat mitjana de la informació que 
es conté en una variable (de Saá Guerra et al., 2012). Si 
definim l’estat d’equilibri com la situació de competitivitat 
màxima (màxim equilibri competitiu), “S” proporciona un 
valor numèric de competitivitat per a una temporada de-
terminada:

N

(pi log 1/pi)S = 
i = 1

El valor de S canvia juntament amb el valor de N, i si 
p és la distribució de probabilitat obtinguda d’una matriu 
resultat donat A per a N equips, no podíem comparar di-
ferents temporades de l’any, si el nombre d’equips can-
via. Per tant, és preferible utilitzar l’entropia normalitza-
da (Sn):

S
Sn = 

log(N)

En la taula 1 es representen l’evolució de la competiti-
vitat utilitzant l’entropia normalitzada per poder comparar 
ambdós. Per tant, el valor de Sn està delimitat entre 0 i 1, 
on 1 correspon a la situació en la qual tots els valors de p 
són iguals entre si. Si definim l’estat d’equilibri com la si-
tuació de màxima competitivitat, Sn proporciona un valor 
numèric de competitivitat per a una temporada donada. 
Des d’aquest punt de vista, si una competència és menys 
aleatòria, el grau de competitivitat és menor, la qual cosa 
significa que tenim una competició amb menys incertesa 
sobre el resultat final.
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Aquesta proposta discrimina bé entre lligues, però fa 
una anàlisi gruixuda de l’equilibri competitiu, sense tenir 
en compte la classificació de la lliga (posició de l’equip en 
la temporada regular). Per aquesta raó, es van comparar 
els valors de les distribucions de probabilitat. El vector R 
(vector score) representa els resultats obtinguts per cada 
equip únic en cada temporada analitzada. Els valors de R 
històric o temporades anteriors dividides per la suma de 
tots els partits poden ser considerats una distribució de 
probabilitat discreta:

Ri
pi = 

   N

  Rj
 j = 1

Si la distribució és uniforme, tots els valors de pi 

són iguals o similars, la qual cosa significa que tots els 
equips presenten aproximadament la mateixa probabili-
tat de guanyar. Això representa el cas més difícil per pre-
dir el resultat final i pot ser considerat com el de més 
alt equilibri competitiu. Quant a la mecànica estadística, 
tals distribucions estan relacionades amb situacions 
d’equilibri en les quals s’han eliminat totes les estructu-
res i gradients.

Temporada
Valors entropia 

ACB 
Valors entropia 

NBA

1992-93 - 0,9838

1993-94 - 0,9799

1994-95 - 0,9840

1995-96 - 0,9825

1996-97 0,9730 0,9778

1997-98 0,9803 0,9771

1998-99 0,9772 0,9839

1999-2000 0,9860 0,9836

2000-2001 0,9737 0,9843

2001-02 0,9756 0,9886

2002-03 0,9789 0,9871

2003-04 0,9871 0,9892

2004-05 0,9782 0,9851

2005-06 0,9874 0,9894

2006-07 0,9849 0,9902

2007-08 0,9809 0,9828

2008-09 0,9723 0,9824

2009-10 0,9744 0,9834

5 
Taula 1. Valors normalitzats d’entropia de Shannon de les lligues 
ACB i la NBA

D’altra banda, si hi ha valors de pi majors que la resta, 
significa que hi ha alguns equips amb major rendiment 
en comparació d’altres equips. Aquí es mostra la rellevàn-
cia del que nosaltres hem denominat gradients esportius: 
diferències entre els equips (pressupost, qualitat de juga-
dors, estructura organitzacional, etc.), que estableixen la 
dinàmica interna de la lliga.

Resultats i discussió
Les probabilitats de guanyar d’ambdues lligues no 

són homogènies, com podem observar en la figura 1.
Ambdues lligues semblen seguir un patró similar. 

Les dues lligues presenten un valor de ràtio màxim i 
algunes diferències marcades pel que fa als valors de 

5 
Figura 1. Histograma de les probabilitats de victòria (partits 
guanyats enfront de jugats). L’histograma representa els valors 
del ràtio per a tota la mostra de l’ACB i la NBA. Observem que 
l’asimetria en la distribució es localitza al voltant del valor 0,4 de 
ràtio en l’ACB i 0,5 de victòries front els partits jugats en la NBA
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 probabilitat. Aquestes diferències indiquen l’equilibri 
competitiu de la lliga. Observem que la competitivitat, 
com la probabilitat de guanyar, no és uniforme. Sembla 
que hi ha alguns valors més comuns que uns altres. 
Però la tendència d’ambdues lligues se situarà al voltant 
d’un valor mitjà, que és bo per a l’equilibri de la com-
petició atès que estableix un adequat grau d’incertesa. 
Hem de recordar que un valor molt alt de probabilitat o 
molt baix s’associa amb una disminució en l’assistència 
de l’afició i una disminució en l’atractiu de la lliga.

La figura 2 representa el diagrama de caixes del re-
sultat R de tots els equips participants, a través de les 

temporades analitzades en valors normalitzats (partits 
guanyats / jugats).

En la figura 2 s’observa que les dades ACB semblen 
estar definides segons el nivell de rendiment. Podem 
distingir tres zones aproximadament. El primer d’ells, 
amb el millor nivell de rendiment, les dades (el núvol de 
dades, mitjanes, rangs interquartils i intervals de con-
fiança) dels tres millors equips es troben clarament per 
sobre de la resta: competeixen per aconseguir el primer 
lloc de classificació (molt alt grau de competitivitat). A 
més, la mateixa situació es duu a terme per al segon 
grup, els següents quatre equips tenen un  nivell de 

5 
Figura 2. Diagrama de caixes del ràtio de totes les victòries de cada equip i el nombre de partits jugats (victòries/partits jugats) en la mostra 
analitzada. En la gràfica superior (resultats ACB) podem distingir tres grups o tres zones, aproximadament. Els equips de la NBA (gràfica 
inferior) semblen mostrar valors més similars entre ells. Això suggereix un grau de competitivitat més alt, ja que pràcticament qualsevol equip 
pot aconseguir un alt nivell de rendiment
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amb una marcada dispersió de les dades, la qual cosa 
suggereix que són equips amb bons resultats espor-
tius amb una disminució del seu rendiment, o vice-
versa.

La figura 3 representa les mitjanes de tots els va-
lors de l’ACB i la NBA, que aclareix l’esmentat anterior-
ment.

A l’ACB es poden distingir clarament els grups en fun-
ció del seu rendiment mitjançant l’agrupació de les mitja-
nes. Les dades abasten un segment més ampli de la re-
lació (0,75-0,25 aproximadament). D’altra banda, la NBA 
no mostra tals agrupacions. Té un rang de menor disper-
sió (0,70-0,35 aproximadament).

Amb la finalitat d’esbrinar si els equips estan agru-
pats en funció del seu rendiment, es va realitzar una 
anàlisi d’agrupaments no jeràrquic de tipus d’assigna-
ció de partició (k-means analysis) (fig. 4), la qual cosa 
situa els punts a l’espai per agrupar-se. Aquests punts 
s’assignen al grup que és més proper al seu centroide. 
És un mètode d’anàlisi d’agrupament que té per objec-
te dividir n observacions en grups k en la qual cada ob-
servació pertany a l’agrupació amb la mitjana més pro-
pera. Això dóna lloc a una compartimentació de l’espai 
de dades en regions anomenades cel·les de Voronoi.

Un diagrama de Voronoi és una classe especial de 
descomposició d’un espai mètric determinat per les dis-
tàncies a un conjunt discret especificat d’objectes a 
l’espai. És a dir, per dividir l’espai en tantes regions com 
punts que tenim, de manera que a cada punt se li assig-
na la regió formada per tot el que està més prop d’ell que 
ningú.

En el clúster ACB (fig. 4) sorgeixen fins a cinc regions 
clarament determinades pel nivell de rendiment. Podem 
veure com els centroides estan col·locats jeràrquicament, 
la qual cosa indica estratificació. Les dues regions infe-
riors (* i ) estan clarament integrades per certs equips 
que alguna vegada van aconseguir bons resultats, però 
visiblement pertanyen a aquestes regions majoritària-
ment. L’altra regió que se separa clarament de la resta és 
la regió •. Equips situats en aquesta àrea són marcada-
ment superiors a la resta. Equips situats en zones  i + 
poden considerar-se equips de transició perquè de vega-
des aconsegueixen millors o pitjors resultats que els re-
sultats mitjans corresponents a la seva zona. Així po dríem 
considerar aquestes dues re gions, una sola regió, en re-
lació amb el comportament dels equips que s’hi situen.

L’agrupació NBA (fig. 4) assenyala sis regions. La +, 
, regions  i * presenten un nivell de rendiment simi-
lar, però no és clar els equips que pertanyen a cadascu-
na d’elles. Això podria significar que després d’una mala 
temporada, a causa dels mecanismes interns, els equips 

5 
Figura 3. Mitjanes de l’ACB i de la NBA. Observi’s com les 
agrupacions són clarament visibles en l’ACB, mentre que la 
tendència en la NBA és molt més compacta

rendiment similar (molt alta competitivitat). Els equips 
situats en el sector mitjà (tercer grup) també lluiten en-
tre ells. A més, podem considerar-los com a “equips de 
transició”, a causa que el seu rendiment els col·loca en 
una posició limítrofa entre les altres dues regions de 
rendiment. En l’última part d’aquest grup, les dades te-
nen escàs valor estadístic, ja que aquesta zona sofreix 
més canvis a causa de les promocions i descensos de 
categoria.

Les dades de la NBA assenyalen un comportament 
molt més homogeni. La major part del núvol de dades 
i les mitjanes es troben al voltant dels valors mitjans 
de relació, la qual cosa indica un alt equilibri compe-
titiu. En ocasions, els equips aconsegueixen valors in-
usualment alts (equips altament consolidats) o valors 
baixos (equips amb baixa consolidació), alguns d’ells 
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de la NBA poden ser competitius en la següent. I els 
equips amb bons resultats estan obligats a reestructurar 
la seva plantilla temporada a temporada, amb la finalitat 
de mantenir bons resultats. De fet, podem observar que 
alguns equips presenten de vegades molt bons resultats 
(• i ) i altres temporades no tan bones (alguns d’ells 
amb una extensió de dades molt marcada). Això pot asse-
nyalar dinasties. Per exemple, Chicago Bulls, sempre que 
Michael Jordan es va mantenir en la plantilla de l’equip, 

va tenir èxit. Però després de la seva retirada, els Chicago 
Bulls van caure en una ratxa de mals resultats.

ACB

L’ACB presenta una estructura jeràrquica. Els equips 
participants són agrupats per si sols, en relació amb el 
nivell de rendiment (fig. 4) i aquest fenomen crea barre-
res de freqüència (freqüència de victòries) per als equips 

3 
Figura 4. Anàlisi de clúster de l’ACB 
i la NBA. El panell superior representa 
l’agrupació ACB. Podem observar 
que es mostren cinc regions que 
estan clarament relacionades amb 
el rendiment de l’equip. Hi ha alguns 
equips que estan clarament situats 
en una regió (•,  i *), i en ocasions 
arriben a un resultat diferent. És a 
dir, que pertanyen, sens dubte, a una 
regió. Equips situats en zones  i + 
poden considerar-se equips de transició 
perquè de vegades aconsegueixen 
millors o pitjors resultats que en 
altres temporades. Fins i tot podríem 
considerar aquestes dues regions, 
una sola regió, en relació amb el 
comportament dels equips que s’hi 
situen. El panell inferior representa 
l’agrupació de la NBA. És completament 
diferent a l’ACB. Els resultats assenyalen 
quatre regions (+, ,  i *) amb un 
rendiment similar. Això significa que 
un equip pot estar en el cim d’una o 
diverses temporades i temporades 
següents en la posició inferior, o 
viceversa. D’altra banda, existeix una 
elit situada en una regió pròpia arran 
dels seus propis resultats (•), però rares 
vegades altres equips aconsegueixen 
aconseguir aquestes posicions ().
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menys potents. El pic de l’ACB se situa al voltant de 0,40 
de ràtio (figs. 1 i 2). Els equips situats per sota d’aquest 
punt són molt irregulars i no són capaços de superar el 
nivell de rendiment necessari per lluitar a la zona mitja-
na de la classificació de la lliga. Aquest aspecte sembla 
funcionar com una barrera, entesa com un valor significa-
tivament major de freqüència. És notable que la majoria 
dels equips se situïn a les regions intermèdies (figs. 2, 3 
i 4), i solament uns pocs equips se situen més enllà de 
la segona barrera (0,80 ràtio), que pot ser considerada la 
zona més competida.

Els equips situats per sobre de les barreres són sem-
pre els mateixos (excepte en comptades ocasions). Així po-
dem assenyalar que l’àrea altament competitiva sempre 
està ocupada pels mateixos equips i així successivament 
(fig. 4). És a dir, els equips s’agrupen segons el seu nivell 
de rendiment, per tant, els equips han de superar certes 
barreres si volen aconseguir majors nivells de rendiment.

Els millors resultats a l’ACB coincideixen efectivament 
amb equips altament consolidats en aquesta competició 
i amb un alt rendiment en diverses lligues europees. Els 
resultats més baixos de les dades ACB corresponen als 
equips que, en les temporades analitzades, estaven poc 
consolidats (figs. 2, 3 i 4).

Aquestes diferents regions de rendiment (fig. 4) po-
drien ser originades pel model de competició de l’ACB; 
model de lliga oberta en què els equips participants 
s’ajusten basant-se en promoció i descensos de cate-
goria (des de o cap a la categoria inferior), i on els vuit 
millors equips classificats jugaran el playoff. Cal tenir 
en compte que els equips elaboren la seva plantilla en 
funció del seu pressupost, i que aquest es basa, gaire-
bé sempre, en els resultats obtinguts. Com més gran 
sigui el pressupost, millors jugadors, entrenadors i per-
sonal poden contractar o viceversa. A priori, els equips 
recentment ascendits presenten plantilles menys com-
petitives i també pressuposats més ajustats.

A causa de la seva estructura oberta, alguns 
equips (i les seves estructures subjacents, com la xar-
xes econòmica, comitè executiu, xarxa de jugadors, 
planter de jugadors, etc.) es tornen més experimen-
tats. L’existència d’aquests equips té un impacte en 
la resta, i sobretot en els equips amb menys experièn-
cia. Per tant, els equips col·locats en els extrems estan 
estretament relacionats: si les diferències entre els 
equips pitjor i millor classificats són molt altes, és pos-
sible que el repunt de la part alta sigui més evident, ja 
que existeix una alta probabilitat que els equips clas-
sificats en la part superior derroti els equips inferiors. 
Per tant, els millors equips poden millorar la seva op-
ció a guanyar.

Es pot deduir que existeix un nivell de criticitat diferent 
per a cada zona. Aquest gradient de potencial esportiu es 
manté per l’energia (jugadors, entrenadors, diners, etc.), 
que estableix que les diferències de rendiment d’alguns 
equips ACB són insuperables especialment pel recent-
ment ascendit, el pressupost i plantilla del qual són ajusta-
des. El model esportiu influeix en gran manera el mercat.

El fet que els equips tendeixin a agrupar-se en zones 
no és per atzar, sinó que segueix un fenomen conegut com 
a avantatge acumulatiu, preferential attachment (Barabási 
& Albert, 1999), també denominat “efecte Sant Mateo” 
(Bunge, 2001; García Manso & Martín González, 2008), 
on els equips forts aconsegueixen més èxits i els equips 
menys forts tindran menys riquesa. Un altre mecanisme 
que causa aquest comportament és l’“efecte memòria”, 
allò que els sistemes tenen. Els equips estan lligats a un 
atractor, com són algunes zones de la classificació (fig. 4).

Altres motius d’aquestes diferències podrien ser la 
planificació esportiva dels equips establerta per a cada 
temporada, plantilla, pressupost, competicions externa 
(lligues europees, Copa del Rei, tornejos o participacions 
de jugadors en els equips nacionals), etc. Aquests aspec-
tes poden influir substancialment.

NBA

Generalment, la NBA té un grau d’incertesa major que 
l’ACB (De Saá Guerra et al., 2012) i la seva estructura i 
dinàmica són completament diferents (fig. 4). En la figu-
ra 1 s’observa que la major part de les dades es troben a 
prop de la relació de 0,5 i com es dispersen els equips de 
diverses regions (fig. 4).

No hi ha descensos ni promocions. De fet, els pitjors 
resultats (relació <0,15) (figs. 1 i 2) tenen algun avantat-
ge de cara a la següent temporada. Aquests equips pre-
nen els millors contingents del draft de la NBA, la qual 
cosa significa un reforç en el seu planter.

També podem veure com és molt poc probable 
aconseguir els millors resultats (figs. 1, 2 i 4). Hem de 
recordar que les temporades a la NBA són molt àmpli-
es (82 partits) i la classificació dels playoff és molt re-
nyida. Obtenir un ràtio de resultats major que 0,70 és 
poc freqüent. El més probable és que la majoria dels 
equips es trobin a les zones mitjanes (figs. 1, 2 i 4). És 
a dir, aconseguir resultats superior a 0,70 o menors de 
0,25 és poc probable per a la major part dels equips.

El mateix equip pot estar lluitant per aconseguir posi-
cions de playoff i l’any següent estar en posicions molt 
més baixes en la taula classificatòria (figs. 1, 2 i 4). No 
obstant això, gairebé la totalitat dels equips presenten 
nivells de rendiment similars (fig. 4). Aquestes són les 
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 possibles raons per les quals l’anàlisi de clúster presen-
ta regions similars on els equips situats en elles canvien 
d’una temporada a una altra.

L’existència d’aquesta dinàmica de rendiment podria 
ser també deguda al model esportiu empleat per la NBA. 
Hem de tenir en compte que a la NBA participen molt 
més equips que a l’ACB (30 enfront de 18), i disputen 
molts més partits (82 vs. 34). D’altra banda, l’estructura 
competitiva és diametralment oposada. També existeixen 
mecanismes establerts per la NBA amb la finalitat d’evi-
tar el monopoli d’equip (draft, topall salarial, clàusula de 
reserva, etc.). El propòsit d’aquestes mesures és protegir 
sempre l’equilibri competitiu. Per tant és possible que les 
parts més crítiques de la competició es trobin en els dos 
límits, perquè són àrees on els equips que estiguin si-
tuats en aquestes zones obtindran recompenses (playoff 
i draft). Tal vegada a causa de la seva dinàmica compe-
titiva, la NBA és un bon exemple d’hipòtesi de la Reina 
Vermella proposta per Van Valen (1973): “Per a un siste-
ma evolutiu, la millora contínua és necessària per només 
mantenir el seu ajust als sistemes amb els quals està co-
evolucionant”. Això és, una carrera sense fi. On tots els 
competidors necessiten millorar només per continuar 
competint.

Comparació

L’ACB i la NBA semblen presentar comportaments in-
versos. En el cas ACB, la zona més competida és l’àrea 
de ràtio mitjà (diferències més baixes) i les regions ver-
des i marrons (fig. 4). En la NBA, la zona més competida 
és la part superior i el final de la taula de classificació. És 
per això que els equips estan tan disseminats en l’anàlisi 
de clúster (fig. 4). Hem de ressaltar que tots dos casos 
són molt competitius, però oposats: l’ACB és un model 
obert, on els últims classificats són relegats de categoria, 
d’aquí l’alt grau de competitivitat, mentre que a la NBA, 
l’objectiu és la classificació per als playoff pel títol o trac-
tar d’aconseguir un bon lloc per a la loteria del draft.

A l’ACB s’observa que els equips s’agrupen entorn del 
seu nivell de rendiment. Hi ha equips clarament posicio-
nats en un àrea particular de la competició, la qual cosa 
podria indicar el nivell de competitivitat de l’equip. Les 
quatre primeres posicions estan ocupades gairebé ínte-
grament pels mateixos tres equips i, en ocasions, algun 
equip va ser capaç d’accedir a aquest grup d’elit (figs. 2 i 
4). Hi ha un patró similar amb els llocs de playoff (les pri-
meres vuit posicions), on podem observar clarament com 
abasten el núvol de dades i els intervals de confiança de 
diversos equips en aquesta zona (fig. 2). Les últimes posi-
cions són les més atípiques, ja que els dos últims equips 

passen a una lliga menor i són reemplaçats per altres dos 
equips diferents. Els nous equips promoguts, a priori, no 
tenen el mateix nivell de rendiment que els equips de la 
zona mitjana.

A la NBA, gairebé tots els equips han aconseguit 
posicions de playoff, encara que existeixen equips 
concrets que aconsegueixen classificar-se més que 
uns altres (figs. 3 i 4). Les seves dades són menys dis-
perses en l’anàlisi de clúster (fig. 4) i es troben més 
fermament establertes en aquesta àrea. Hem de tenir 
present que pràcticament tots els equips han aconse-
guit aconseguir les cinc primeres posicions de la taula 
classificatòria. 

Al mateix temps, els equips, malgrat el comportament 
caòtic de la competició, sempre tendeixen a un atractor 
(agrupació d’equips). Per tant, podem considerar la com-
petitivitat com un atractor en si.

Conclusions
Podem observar que no existeix un consens en relació 

amb determinats aspectes de la teoria de l’equilibri com-
petitiu. És per això que proposem l’ús de diverses metodo-
logies amb la finalitat d’esbrinar el grau de competitivitat 
d’una lliga determinada. Algunes tècniques senzilles com 
el diagrama de caixa ens poden donar algunes pistes so-
bre el nivell d’equilibri competitiu. En aquest cas podem 
veure com l’ACB presenta algunes característiques que es 
tradueixen en un menor equilibri competitiu. Això està re-
lacionat amb el model obert, ja que aquest model promou 
la dominació dels equips altament consolidats. D’altra 
banda la NBA ha desenvolupat alguns mecanismes per 
evitar aquesta situació. El propòsit d’aquests és preservar 
la incertesa del campionat, la qual cosa el fa més atractiu.

De totes maneres, es pot dir que tant l’ACB i la NBA 
són lligues molt competitives amb un alt equilibri com-
petitiu. El model esportiu influencia altament els nivells 
d’equilibri competitiu. El fet que l’ACB sigui una lliga ober-
ta provoca que els equips menys potents restin competi-
tivitat al conjunt. Hem de pensar en estratègies per man-
tenir o fins i tot augmentar el grau de competitivitat global 
de la lliga, com ho fa la NBA. Malgrat aquestes qüestions, 
la lliga ACB de bàsquet espanyol es pot considerar una 
lliga molt competitiva.

Com hem esmentat, la NBA presenta mecanismes 
específics per assegurar l’alta competitivitat, tals com el 
draft, el topall salarial, clàusula de reserva, etc. El seu ob-
jectiu és preservar l’equilibri competitiu de la competició. 
És una lliga amb un alt grau d’incertesa en el resultat fi-
nal; per tant, tots els equips tenen possibilitats reals de 
classificar-se per als playoffs.
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En resum, l’ACB no compleix el quart punt descrit per 
Cairns, Jennett i Sloane (1986): l’absència de dominació 
de llarg termini, mentre que la NBA sí.
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Els autors declaren no tenir cap conflicte d’inte ressos.
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