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lesu. 

Teoria vol dir, primàriament, contem
plació. Amb aquesta primera accepció 
es vol presentar una reflexió sobre l'or
ganització general de les ciències que 
coexisteixen en l'àmbit de l'activitat 
física i l'esport. En aquest sentit, es vol 
destacar especialment la necessitat 
d'anar perfilant contínuament el nostre 
paper científic i professional dins 
aquell àmbit. 

Teoria, en una accepció més utilitzada, 
vol referir cada una de les construccions 
intel·lectuals que es poden trobar en to
tes les disciplines d'un àmbit concret. 
Amb aquesta accepció, parlar de teoria 
significa aprofundir en una dimensió 
fonamental de l'activitat científica que 
és la de presentar una explicació com
pleta i ordenada dels fenòmens naturals. 
En aquest sentit, la reflexió i el debat 
teòric són necessaris dins la psicologia 
com a activitat connatural a la disciplina. 
D'altra banda, el context científic de 
l'àmbit concret de l'activitat física i l' es
port, obliga a fer un esforç de delimita
ció teòrica de fenòmens concrets, la qual 
cosa significa un ajut molt rellevant a 
l'hora de fixar l'activitat científica i pro
fessional dels psicòlegs en aquell àmbit. 

Amb l'atenció al doble vessant del con
cepte de teoria, es defensa una actitud 
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oberta i reflexiva dels psicòlegs que els 
permeti mantenir un criteri i una auto
nomia dins el complex món d'inte
ressos de tot ordre que conflueixen en 
la societat científica actual. 
En el Congrés de l'Esport Català que 
s'ha celebrat, es va organitzar una taula 
sobre l'estat actual de la psicologia de 
l'esport. La meva participació se centrà 
a oferir una perspectiva que era com una 
primera impressió davant el panorama 
que he viscut i que observo en el nostre 
àmbit professional. Ara em disposo a 
ampliar aquella perspectiva continuant 
amb el propòsit de fer una refléXió que 
pugui ser útil al treball i la formació dels 
psicòlegs i d'altres professionals en 
l'àmbit esportiu. 

Paraules clau: psicologia, 
epistemologia, educació ffsica, 
esport. 

Teoria és orientació 
general 

Com es diu en el resum, el sentit 
inicial del concepte de teoria és el de 

contemplació. Aquesta paraula ha es
devingut sinònim de passivitat i pèr

dua de temps però el seu sentit origi
nal ens suggereix un treball de recer
ca activa del saber. mitjançant una 
activitat prou tensa com és la de la 
reflexió sobre el coneixement i la par

ticipació del nostre treball per acon
seguir aquest coneixement. 

A la taula rodona a la qual he fet 
esment, vaig presentar diferents de
terminants presents en la definició de 

la psicologia i, particularment, de la 
psicologia aplicada a l'esport. Parla
va de l'enfocament científic bàsic, 
les necessitats esportives concretes, 
l'activitat professional de cada psi
còleg i les creences i els prejudicis 

socials sobre el que és psicològic i 
què ens pertoca fer als psicòlegs. 
Com a conclusió d'aquelles conside
racions jo propugnava una reflexió 
acadèmica, tranquil·la i distant. 
Aquesta és la reflexió que vull fer 

ara. I començo, precisament, invitant 
tothom a una reflexió general que 
serveixi d'assaig d'una orientació 
general; és a dir, a una contemplació 
de l'univers en el qual treballem i ens 
movem. Tot, amb el ben entès que 
l'orientació general és una cosa de
sitjable, ja que significa l'estat òptim 
de l'home que coneix. 

* Conferència inaugural de les XI Jornades de Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport 
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L'orientació general és 
necessària en un à ... bit 
interdisdplinar 

No penséssiu pas que la meva invita
ció a una orientació general és una 
dèria humanista passada de moda i 
que només interessa a alguns nostàl
gics que somien amb els grecs i amb 
filosofies caduques. Haig de dir, tan
mateix, que la dèria humanista ens 
aniria prou bé encara que només fos 
per la manca de discursos globa
litzants i integradors de les ciències. 
Però no voldria anar tan enllà. Em 
limitaré a constatar que una actitud 
intel·ligent dels psicòlegs que treba
llem en l'àmbit de l'activitat física i 
de l'esport és aquella que se sotmet a 
l'evidència que ens trobem en un àm
bit interdisciplinari i que el diàleg 
amb totes les altres disciplines que 
configuren aquell àmbit és completa
ment necessari. 

La naturalesa d'aquest diàleg és de 
reflexió i orientació general; és a dir, 
és de caràcter contemplatiu sobre què 
ha de fer cada disciplina en les seves 
aproximacions als fenòmens únics de 
l'activitat física i l'esport. Per dir-ho 
d'una manera més planera: orienta
ció general vol dir preguntar-se i for
mar-se sobre què fa cada disciplina i 
cada científic o professional en 
aquell àmbit. 

Aquesta activitat científica més bàsi
ca i contemplativa no s'està fent, no 
obstant la intenció vulgaritzada que 
s'observa quan es parla d'enfoca
ments interdisciplinaris. No crec que 
hi hagi cap dubte d'aquesta manca de 
diàleg teòric general si hom observa 
com s'han realitzat els plans d'estu
dis de psicologia i com s'està rea
litzant, actualment, el pla d'estudis 
en ciències de l' acti vitat física i l' es
port. La impressió és que ultra la 
preocupació d'assegurar un contracte 
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laboral per la presència d' uns crèdits 
obligatoris, priven les correlacions 
de forces, el sectarisme i la incomu
nicació interdisciplinària i interpro
fessional. Es constata, així, l'absèn
cia de l'activitat científica més gene
ral i més necessària en la interdisci
plinarietat científica. 

En aquestes circumstàncies podem 
preguntar-nos si realment es pro
dueix coneixement i, fins i tot, si no 
estaríem en la cultura del postco
neixement si se'm permet parafrase
jar una expressió de moda; en la cul
tura el que importa és ser-hi i fer 
alguna cosa; i no importa massa saber 
quina és la manera de ser-hi, què es 
fa ni la relació que això que es fa té 
amb tot allò que fan els altres. 

No vull donar la impressió de voler 
oferir una visió agre de les coses. 
Vull més aviat reclamar l'esperit 
científic i dialogant dels psicòlegs 
que ens ha caracteritzat fins ara. Cosa 
que sorgeix del fet de ser una profes
sió jove, amb gran preocupació teòri
ca i metodològica i no subjecte ni a 
privilegis de classe professional ni a 
prejudicis negatius sobre altres pro
fessions. No hauríem de perdre l'em
penta en aquest sentit. 

El centrament en l'aplicació 
no pot COIIIportar 
deixar la teoria 

Els psicòlegs de l'Associació Catala
na de Psicologia de l'Activitat Física 
i l'Esport actuem professionalment 
abocats a l'aplicació dels coneixe
ments psicològics a diferents aspec
tes i situacions d'educació i d'entre
nament esportiu. Aquest treball apli
cat té com a principal característica 
el seu agraïment. Vull dir: es tracta 
d'una activitat professional que ofe-

reix reconeixement i, força sovint, 
apreciació tangible. 

En aquest context cal fer notar com 
la immediatesa amb què el treball 
psicològic es veu recompensat cons
titueix la base d'uns lligams que si bé 
són apreciables no són garantia de 
professionalitat. M'explicaré. Nor
malment els psicòlegs es mouen dins 
d'uns esquemes d'acció aplicada que 
els satisfan precisament perquè que
den reforçats pels fruits de la inter
venció. D'aquesta manera, es creen 
esquemes teòrico-pràctics que esde
venen com una mena de receptari que 
facilita l'acció i fins i tot un cert re
laxament de l'acció quotidiana. 

Això que podríem anomenar «casa
ment teòrico-pràctic» pot tenir l'in
convenient d'avortar tot el discurs 
més general i reflexiu que he apuntat 
més amunt. Aquest és un risc que 
caldria evitar. I caldria evitar-ho per 
moltes raons. La primera és per no 
limitar la teoria psicològica general a 
la teoria particular i desestimar així 
aportacions psicològiques potencial
ment aplicables. La segona és per no 
deslligar una teoria particular del 
context del pensament psicològic ge
neral i del debat interdisciplinar que 
pot ajudar a valorar i fins i tot millo
rar aquella teoria particular. No vull 
posar exemples per no assenyalar un 
model particular; no obstant això, 
tots som conscients de l'enorme pro
liferació de models ad hoc en psico
logia aplicada a l'esport que ens man
tenen amb una desconnexió, al nostre 
entendre indesitjable, respecte de la 
psicologia bàsica i general. 

Potser aquest sigui el moment de fer una 
primera citació que reflecteix una acti
tud general encaminada a crear paradig
mes -això és, esquemes teòrics- a 
partir del treball de camp en psicologia 
aplicada a l'esport. Penso en un article 
de Martens (1979) que ha rebut l'honor 
de ser publicat en castellà (Riera, Cruz, 
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1991) i en un altre del mateix autor en la 
mateixa línia però més recent (Martens, 
1987). En aquests articles es fa apolo
gia de la investigació de camp però 
sobretot de les teories de l'esport i per 
a l'esport: «Evidentemente, necesita
mos pasar mas tiempo observando la 
conducta en el deporte y construir 
nuestras propias teorías científicas 
para el deporte)) (p. 60). 

Sens dubte que el camí que va propo
sar Martens venia a reforçar encara 
més el pensament psicològic aplicat 
que busca teories directament lliga
des a les accions d'intervenció. És 
evident que com a psicòlegs aplicats 
cal cercar maneres d'actuar que si
guin efectives, cosa que està en la 
base del pensament d'aquell autor; 
però també em sembla evident que 
promocionar la creació de teories 
unívocament lligades a l'acció apli
cada significa empobrir definitiva
ment la nostra disciplina, contribuint 
a més a la tendència històrica d'evitar 
el diàleg teòric interdisciplinar, base 
de l'orientació i el saber més general. 

És per això que entenc que la propos
ta de Martens és impertinent i debilita 
l'esforç general de la psicologia per 
integrar continguts i organitzar-se. 
No cal dir que no es tracta de negar 
tota la raó a un pensament com 
aquell; no hi ha dubte que sovint 
manquen referents teòrics a les ne
cessitats d'acció que se'ns presenten. 
També s'ha de dir que, en una direc
ció contrària, tampoc sembla haver
hi dubtes sobre el fet que alguns re
ferents psicològics bàsics han estat 
obviats i silenciats. En aquest sentit 
aportacions de l'àmbit del condicio
nament i de la percepció no són tin
gudes en compte en les aplicacions de 
la psicologia a l'activitat física i l'es
port no obstant la seva pertinència 
explicativa. 

El tema fonamental no és, però, fer 
una llista de greuges. El tema fona-
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mental és assenyalar el camí que por
ta cap a una psicologia de tècniques 
i, segons com, de sectes o grupets 
teòrics, enfront de la idea més racio
nal i superior, al meu entendre, d'un 
paradigma psicològic general; para
digma que, en primer lloc, permeti la 
coordinació teòrica i pràctica de tots 
els psicòlegs i, en segon lloc, permeti 
el diàleg interdisciplinar que situï la 
psicologia dins l'univers de discipli
nes científiques com a membre de ple 
dret -per dir-ho així. 

En pri.ipi, la psicologia 
no ofereix ....... Is leòriu 
d'aplkació sillÓ ... 
representació-explkació 
dels "n' .... ns 
psí .... kso ..... 1s 

En l'article esmentat de Martens hi ha 
un altre aspecte a considerar: la propos
ta que els psicòlegs generin models per 
generar tècniques o procediments d' in
tervenció. Hi ha diferents expressions 
que ho suggereixen com són la de subs
tituir les bates pels xandalls o la de 
substituir models psicològics bàsics 
per models de camp, no d'explicació 
sinó d'intervenció. 

Sovint m'he fet ressò d'aquella idea de 
Ribes i López (1985) en el sentit que la 
psicologia és una ciència d'anàlisi que 
es proposa representar i explicar els 
fenòmens psíquics en la seva singula
ritat i en els seus processos, mentre que 
altres disciplines ~ntre les quals cal 
encabir l'educació i l'entrenament
són disciplines tecnològiques que sin
tetitzen els coneixements que prove
nen de les disciplines bàsiques i els 
particu~aritzen en cada àmbit i situació 
concreta d'aplicació. 

Tinc la sensació que molts altres psi
còlegs comparteixen aquesta visió 

CIÈNCIES APLICADES 

però, a la vegada, també tinc la sen
sació que la realitat quotidiana obliga 
a trencar aquest esquema d'interac
ció científica, invitant contínuament 
els psicòlegs a intervenir i a generar 
models d'aplicació i tècniques d'in
tervenció. 

Arribats a aquest punt, la idea de teoria 
com a orientació general serveix per 
adonar-se, crec jo, de com el moment 
històric d'evolució social i científica ha 
obligat la psicologia a realitzar aquest 
paper supletori en tots els àmbits 
d'aplicació, substituint parcialment el 
treball dels professionals aplicats com 
els metges, el~ educadors, els entrena
dors i altres. Ara bé, que en un moment 
històric estiguem realitzant un rol subs
titutori no vol dir que, a llarg termini, 
hagi de seguir essent així. Jorn' inclino 
a pensar que en el futur els educadors 
físics i els entrenadors reclamaran la 
seva professionalitat i procuraran tenir 
coneixements psicològics que n'inte
graran d'altres de mecànics, fisiològics 
i sociològics, i que procuraran aplicar 
sintèticament en cada situació d'edu
cació i d'entrenament. 

El tema dóna per a molt i sovint n'hem 
parlat en les reunions de l'ACPE. Ara 
bé, hi ha quelcom que cal afirmar amb 
rotunditat: ningú no podrà substituir els 
psicòlegs en la producció de coneixe
ment sobre els fenòmens psíquics, ja 
sigui en formulacions generals ja sigui 
en formulacions pròximes a les situa
cions concretes d'aplicació. La pro
ducció científica sobre els fenòmens 
mentals ens pertoca i, a la vegada, ens 
permet assegurar la nostra presència 
plenament legítima en l'àmbit de l'ac
tivitat física i l'esport. 

Com a idea general i conclusió afirmo 
que el diàleg interdisciplinar donarà 
fruits si es delimiten teòricament les 
activitats científiques i es reconeixen 
les circumstàncies històriques que les 
afecten eventualment. 
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Teoria ta.bé és sinòni. de 
construcció intel·lectual 
científica 

He volgut comentar en primer lloc l'ac
cepció de teoria com a contemplació o 
reflexió general per comentar després 
l'accepció de teoria com a sinònim de 
model teòric. Entenc que aquesta sego
na accepció és, en efecte, secundària; 
encara que sigui fonamental en la defi
nició de la psicologia com a ciència 
particular. Vull dir: fer ciència no té el 
sostre en una disciplina sinó que té el 
seu sostre en el coneixement més ge
neral que permet situar cada disciplina 
en el context de les altres tot copsant la 
seva interdependència i integració fun
cional. 

Cenyint-nos a l'àmbit psicològic, però, 
no hi ha dubte que part del treball cien
tífic professional consisteix en la lluita 
entre models teòrics. Dic això amb ple
na consciència que, sovint, aquesta 
lluita ha comportat ansietat i de
sassossec. Però no hauria de ser així: la 
lluita entre models teòrics és connatu
ral a la ciència psicològica bàsica i 
hauríem d'aprendre entre tots a rea
litzar aquesta lluita sense implicar-nos
hi personalment i sense que se'n deri
vessin altres conseqüències que no fos
sin els canvis acadèmics i científics 
pertinents. 

Crec que aquesta concepció dialogant, 
per dir-ho d'una manera més suau, de 
la ciència es troba poc desenvolupada 
entre nosaltres. Entenc que en els nos
tres latituds es tendeix a realitzar casa
ments amb teories talment com si fos
sin belleses amb les qui es vol compar
tir tota una vida ... Una teoria, però, és 
un instrument, no una finalitat. I la 
lluita o el diàleg teòric és la manera de 
progressar confrontant teories. Aquest 
és un treball que ens pertoca fer i que 
no podem esquivar com a psicòlegs. 
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Ara bé, l'aspecte teòric que jo vull 
destacar no és el de la lluita o discus
sió, per exemple, entre els models 
conductistes i els cognocitivistes, ni 
per descomptat revifar belles polèmi
ques entre psicologies superficials i 
psicologies profundes. El que vull 
destacar és la necessitat de models 
teòrics globalitzants que mostrin la 
naturalesa i l'abast dels fenòmens 
psíquics; és a dir, models generals del 
comportament psíquic. Crec que 
aquesta és una dimensió oblidada en 
el debat teòric. 

Cal val .. r prilllOrdial.ent 
els .odels teòrics 
psicològics .és geneals 
i co.prensius 

Alguns de nosaltres hem estat parlant 
des de fa temps del model explicatiu 
de camp proposat per Kantor 
(1967/1978) i promocionat per Ribes 
(Ribes i López, 1985). Aquest model 
té la característica d'assajar una re
presentació general i naturalista dels 
fenòmens psicològics i això, crec, ha 
estat decisiu en el nostre interès per 
treballar amb ell. Potser es farà més 
intel·ligible aquest interès si diem 
que alguns de nosaltres proveníem 
d'un model teòric que encara que 
pretenia ser general resultava restrin
git. Em refereixo al model de condi
cionament operant que ens va resul
tar curt i inaplicable a fenòmens fo
namentals en l'àmbit de l'activitat 
física i l'esport com és, en el meu cas, 
l'anticipació perceptivo-motriu. 
Ara bé, aquell model explicatiu de 
camp era una proposta genèrica i in
completa que requeria i requereix de
senvolupaments. No pretenc entrar en 
aquesta temàtica aquí. Part del meu 
treball teòric (Roca, 1989, 1992) l'he 
encaminat a concretar un desenvolupa-

ment d'aquell model explicatiu, que 
servís també a una comprensió més 
satisfactòria dels fenòmens psicològics 
presents en l'àmbit esportiu. 

La psicologia aplicada a 
l'activitat física i l'esport és 
l'aplicació de tota la psicologia 
en aquell àmbit i no una 
branca de la psicologia o una 
psicologia particular 

Possiblement, molts de nosaltres hem 
iniciat i desenvolupat la nostra activitat 
professional partint d'unes pautes tèc
niques que hem assajat d'adequar a 
l'àmbit esportiu. Personalment vaig 
començar així però, tal com us deia 
més amunt, aviat se'm va imposar la 
idea que la psicologia aplicada a l'ac
tivitat física i l'esport consistia a portar 
a aquest àmbit tots els continguts psi
cològics pertinents. 

No cal dir que aquesta manera d' enten
dre el treball del psicòleg en aquest 
àmbit casa amb la proposta de recerca 
de models psicològics generals. 

D'aquesta manera, l'objectiu se cen
tra a donar compte de tot l'entramat 
funcional de la conducta humana que 
inclogui de manera explícita una 
aproximació a tots els fenòmens i 
processos psicològics que es donen 
en la realització d'activitats físiques 
i esportives. 

Els models particulars poden ser útils 
al treball individual per raons vàries, 
però els models generals són útils en 
la contextualització i interpretació 
dels més particulars, siguin aquests 
més bàsics o més aplicats. Per aques
ta raó quan parlem de psicologia apli
cada a l'esport teòricament hem d' es
tar parlant de les aplicacions possi
bles de tota la psicologia en aquest 
àmbit. És també per aquesta raó que 
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cal fer teoria: per descobrir tots els 
continguts psicològics que tenen a 
veure amb el nostre àmbit d'aplicació 
i per presentar-los d'una manera in
tegrada davant dels educadors físics 
i entrenadors esportius. 

Un model teòric psicològic 
ha d'incloure una 
conceptualització de la 
tècnica i la tàdica esportives 

Durant força temps els psicòlegs de 
l'esport s'han centrat en els temes 
d'autocontrol emocional, la motiva
ció, l'afrontament de situacions de 
competició, el control de l'atenció i 
d'altres aspectes lligats conceptual
ment, al meu entendre, als fenòmens 
bàsics del condicionament negatiu i 
a la seva interferència en les accions 
esportives. Crec que s'ha tendit a 
donar la idea que els fenòmens psí
quics o mentals són fenòmens bàsi
cament relatius a l'anomenada esfe
ra afectiva. El psicòleg com a conse
ller més o menys maternal o com a 
preparador del que és privat, han vin
gut, crec jo, a enfortir aquella con
cepció tova i potser també una mica 
carrinclona de la psicologia. 
Sé que aquesta caricatura és un xic 
injusta però vol reflectir el decanta
ment de les aplicacions de la psico
logia en unes pràctiques més aviat 
restrictives. És evident, i cal re
conèixer-ho, que tot allò referit a 
l'aprenentatge i el comportament 
motor ha estat un altre univers de 
desenvolupaments d'aspectes psi
cològics aplicats a l'activitat física. 
Més enllà d'aquests últims descrip
tors que sovint han resultat sectaris, 
la psicologia ha de mostrar la per
tinència de presentar els fenòmens 
perceptius com a fenòmens més 
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genèrics i que inclouen aquell uni
vers dins seu; per aquesta raó s'ha 
parlat i he parlat de conducta percep
tivo-motriu. En aquesta línia s'ha 
d'afirmar ara que la comprensió de 
l'acció tècnica admet també l'anàlisi 
i les aportacions de la psicologia de 
la percepció. 

Tècnica vol dir adequació del movi
ment corporal a les exigències físi
ques que comporta cada esport o ac
tivitat física en general, atenent de 
manera fonamental les possibilitats i 
limitacions que comporta l'estructu
ra anatòmica humana. Ara bé, aquella 
adequació que exigeix tenir en 
compte les lleis biomecàniques tam
bé exigeix atendre l'aprenentatge in
dividual de cada acció adequada i de 
totes les variables que poden alterar 
històricament i actualment cada una 
d'aquelles accions. Essent així, 
l'anàlisi psicològica és plenament 
pertinent i necessàriament útil als en
trenadors. 

En la mateixa línia argumental cal 
posar com a objectiu l'anàlisi de les 
accions tàctiques. Tàctica vol dir 
enteniment amb un fi esportiu. Sóc 
molt sintètic en la definició però 
crec que convindreu en la idea que 
tàctica és, essencialment, enteni
ment interactiu. Això em sembla 
perfectament aplicable als esports 
d'equip tant per descriure la inte
racció entre els membres d'un ma
teix equip com per a descriure la 
interacció ajustada a les acciones 
tàctiques dels contraris. No vull, tot 
sigui dit, ni abundar en el tema ni 
entrar en altres distincions ne
cessàries com les que fan referència 
al concepte de tàctica individual i 
estratègia. Més aviat vull assenya
lar que el concepte de tàctica i d'al
tres relatius a la programació i re
ferenciació de les accions esporti
ves ens remeten inequívocament al 
concepte d'enteniment humà i que 

CIÈNCIES APLICADES 

aquest terme «enteniment» ha carac
teritzatdes d'antic un dels fenòmens 
fonamentals de la psicologia. 
No vull deixar d'esmentar, arribats en 
aquest punt, el treball de Riera (1989) 
sobre l'aprenentatge de la tècnica i la 
tàctica per la direcció que va assenyalar 
respecte del treball psicològic i la seva 
potencial implicació en la descripció, 
explicació i intervenció en aquells as
pectes esportius fonamentals. 

Vull afegir, tanmateix, que en aquell 
treball no s'hi realitzà una diferencia
ció clara entre tècnica i tàctica ja que 
si bé funcionalment poden ser consi
derats fenòmens equivalents no ho 
són quant a finalitat. Al meu enten
dre, la tècnica és ajust o adaptació 
psicofísica i la tàctica és ajust o adap
tació psico-social. Aquesta diferen
ciació permet assenyalar que, més 
enllà del fet que hi ha aprenentatge en 
ambdós casos, hi ha diferents 
fenòmens psicològics. Fenòmens que 
ens remeten al tema general de la 
percepció per un costat i per l'altre al 
tema general de l'enteniment humà, 
dins el context teòric general de 
l'ajust psicosocial. Valgui aquesta re
ferència i aquestes consideracions 
per introduir la conclusió a aquest 
apartat: el fet esportiu que sovint és 
esquematitzat sota els conceptes de 
tècnica i tàctica conté aspectes psico
lògics. Essent així, la psicologia apli
cada a l'activitat física i l'esport ha 
de plantejar-se eixamplar la seva 
anàlisi, teorització i aplicacions als 
aspectes més fonamentals i distintius 
del fet esportiu; aspectes que, a la 
vegada, ens remeten als temes més 
fonamentals de la psicologia. 

Des d'aquesta perspectiva i atenent 
els diferents àmbits concrets de la 
psicologia aplicada a l'activitat física 
i l'esport, es poden no només cercar 
aplicacions sinó que també es poden 
oferir ampliacions i reconsideracions 
teòriques als models generals. Pen-
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sem en les aportacions que es poden 
fer a partir dels conceptes de tècnica 
i tàctica però també en aportacions a 
la psicologia evolutiva o a la psicolo
gia social. 

Algú potser pensi que aquesta pro
posta representa una complicació de 
la concepció de la psicologia de l'es
port. De fet ho és; significa exigir als 
psicòlegs que treballem en aquest 
món que cal que donem compte de 
tots els aspectes que poden relacio
nar-se amb la psicologia. Cal però ser 
conscients què som molts i que una 
societat acadèmica com la nostra es 
va constituir per organitzar-se en 
aquella atenció global al fenomen es
portiu. Però encara hi ha una altra 
raó, d'evitació però raó al cap i a la 
fi. És la del fet què existeixen posi
cions acadèmiques reduccionistes, 
d'un costat i, de l'altre, tendències 
holístiques que d'una manera o altra 
estan copant molts dels continguts 
dels que hauríem de respondre els 
psicòlegs. Em referiré només a un 
exemple de les últimes. L'anomena
da «praxiologia» va ser definida per 
Parle bas (1981) com a ciència de 
l'acció motriu i Hemàndez (1993), en 
un treball de presentació d'un núme
ro monogràfic de la revista Apunts 
d'Educació Física i Esports, realitza 
una delimitació de les pretensions i 
els centres d'interès d'aquella disci
plina que entren de ple dins el nivell 
d'anàlisi i teorització psicològica de 
l'activitat física i l'esport. Temes 
com la intencionalitat, l'orientació 
espacial i temporal, l'aprenentatge de 
regles, la comunicació interpersonal 
i altres temes en són un clar exemple. 
La consideració d'aquesta proposta 
d'una nova ciència esdevé més in
quietant quan resulta que és la inspi
radora de moltes de les tesis doctorals 
que actualment estan fent a l'INEF de 
Catalunya professors joves. 
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Teoria significa possibilitat de 
ser un professional autònom i 
conscient dins l'univers 
p~onalgeneral 

Vull acabar fent una consideració ge
neral sobre la importància del treball 
teòric en el doble vessant de reflexió 
general i de construcció intel·lectual de 
models de representació. 

Aquesta reflexió vol destacar la impor
tància d'aquest tipus d'activitat cientí
fica que permet situar el nostre treball 
en el lloc que li correspon i, a més, 
permet escollir els centres d'interès 
científic segons dicta el saber que te
nim i no depenent del criteri d'altri. En 
un món en el que tenen més importàn
cia les posicions de força i de número, 
no aniria malament que els criteris i les 
justificacions teòriques hi tinguessin 
cabuda, màxima si es tracta d'un món 
acadèmic. Entenc que aquest és el camí 
per dotar la psicologia d'entitat i soli
desa dins la societat científica i dins la 
cultura. 

Hi ha però altres aspectes positius que 
resulten de l'activitat teòrica: permeten 
tenir un criteri. La manca de criteri em 
sembla deplorable i així, per exemple, 
m' ha fet més aviat llàstima observar que 
alguns psicòlegs van a congressos inter
nacionals i tomen amb la novetat a in
formar sobre què s'ha d'investigar i pu
blicar; talment com el delegat nacional 
orienta les seves accions segons li dicta 
la multinacional ... Per descomptat que 
hi ha maneres més subtils i més potents 
miuançant les quals se'ns marquen pau
tes d'actuació sobre les quals no tenim 
criteri ni reflexió respecte del seu interès 
i pertinència. 

Fer ciència no és això, és poder deci
dir sobre què investigar i què publi
car, sobre la base de la reflexió teòri
ca i el coneixement que es té dels 
fenòmens que s'estudien. La depen
dència ideològica, per dir-ho amb al-

tres paraules, és símptoma de provin
cialisme, però sobretot significa 
deixadesa de la funció científica su
perior que ha de tenir qualsevol pro
fessional i que és la de tenir una 
orientació sobre els principis i les 
raons que justifiquen la seva acció. 
Dic tot això amb el convenciment que 
la psicologia de l'esport serà una disci
plina respectada i útil no perquè ens 
omplim la boca de paraules de l'àmbit 
esportiu ni tampoc perquè parlem 
d'allò que altres professionals volen 
que parlem; ho serà perquè demostrem 
que sabem de què -de quins 
fenòmens- parlem i mostrem amb 
claredat quina relació tenen amb la rea
litat de l'activitat física i l'esport. 
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