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Resum
Po dem tro bar, a la li te ra tu ra es pe cia lit -

za da, que el pro cés de de tec ció de ta -

lents ha so fert una evo lu ció i ha can viat

com ple ta ment la seva orien ta ció. Així,

s’ha pas sat d’u na orien ta ció tra di cio nal,

“top-down”, en què s’a na lit za ven les ca -

rac te rís ti ques de l’es por tis ta que ha via

acon se guit alts re sul tats es por tius per

trac tar d’es ta blir un marc re fe ren cial

que per me tés de de sen vo lu par ba te ries

de tests es pe cí fi ques, a una orien ta -

ció de baix cap a dalt, “bot tom-up”, que

trac ta d’a na lit zar la for ma ció por ta da a

ter me pels es por tis tes per tro bar les va -

ria bles que ha gin es ta blert di ferè ncies

en tre els sub jec tes. En aquest ar ti cle

trac tem d’ex po sar les cau ses que han

por tat a aques ta nova orien ta ció i, que,

ara com ara, ens fan plan te jar-nos el

pro cés de de tec ció de ta lents com

un pro cés de for ma ció i par lem més de

pro mo ció o de sen vo lu pa ment del ta lent.

Introducció

En l’ac tua li tat, s’ob ser va que el ter me

ta lent està sent sub sti tuït pel ter me ex -

pert. Aques ta nova con cep ció mo di fi ca

cla ra ment l’o rien ta ció del pro cés de de -

tec ció de ta lents i, ara com ara, es par la

més de de sen vo lu pa ment del ta lent,

pro mo ció del ta lent o de sen vo lu pa ment

de la pe rí cia (Lo ren zo, 2001, a i b; Ruiz

i Sán chez, 1997; Du rand-Bush i Sal me -

la, 1994; Sal me la, 1997). Aques ta

nova orien ta ció trac ta de su pe rar les in -

nom bra bles di fi cul tats que pre sen ta una 

de tec ció de ta lents ba sa da en un con -

cep te ap ti tu di nal.

Com sug ge reix la re vi sió dels di fe rents

mo dels de de tec ció de ta lents ba sa da en

una apro xi ma ció cien tí fi ca, aquest és un

pro cés di fi cul tós. “Enca ra hi ha mol tes

pre gun tes sen se res pos ta, mal grat les

nom bro ses in ves ti ga cions rea lit za des”

(Ma rées, 1987; a G. Rég nier i d’altres,

1993, p. 298).

Entre els di fe rents fac tors que jus ti fi quen

aques ta nova orien ta ció del pro cés de de -

tec ció de ta lents, en te nent-lo més com un

pro cés de for ma ció, po dem des ta car els

se güents:

El fenomen
de la compensació

Aquest fe no men sug ge reix que el mes trat -

ge en un es port de ter mi nat pot ser ad qui -

rit per l’individu mit jan çant di fe rents com -

bi na cions d’habilitats, atri buts i ca pa ci -

tats. L’esportista que pre sen ta de fi cièn -

cies en una àrea de ter mi na da, pot com -

pen sar aques tes de fi cièn cies amb al tes

pres ta cions en al tres àrees. Bart mus i

d’altres (1987, a G. Rég nier i d’altres,

1993), en ex po sar els re sul tats d’un es tu -

di lon gi tu di nal rea lit zat so bre 100 ju ga -

dors de tennis, con clouen que no exis teix

un cri te ri de ren di ment únic; les de fi cièn -

cies en una de ter mi na da àrea del ren di -

ment po den ser com pen sa des per un ele -

vat ni vell en d’altres.

Se gons Zat siors ki (1989), les ca rac te rís ti -

ques de fi nitò ries d’un es por tis ta es di vi -

dei xen en com pen sa bles i no com pen sa -

bles; en te nent com a com pen sa bles

aquells in di ca dors el ni vell in fe rior dels

quals pot ser com pen sat amb un ni vell

ele vat dels al tres in di ca dors. Per a l’au tor, 

“en la ma jo ria dels ca sos ens tro bem amb 

in di ca dors par cial ment com pen sa bles:

pe tits re tards en el de sen vo lu pa ment

d’u na de les qua li tats es com pen sen;

els re tards grans, no” (Zat sior ki, 1989,

p. 180-181), i aquests re tards com pen sa -

bles fo na men tal ment es ma ni fes ten en els 

es ports de si tua ció, és a dir, es ports col -

lectius i de com bat.

Per a Ruiz i Sán chez (1997), aquest fe no -

men es tro ba pre sent en allò que ano me -

nen es tu di de la pe rí cia en l’es port, quan

afir men que “és cert que de ve ga des es

pas sen per alt les de se nes de mi lers

d’ho res que cal em prar per as so lir els ni -

vells de pe rí cia que ens sor pre nen tant,

així com els in nom bra bles me ca nis mes

de com pen sa ció de què dis po sa l’és ser

humà per su plir mol tes li mi ta cions de la

na tu ra le sa i arri bar a les se ves me tes,

quan està real ment de ci dit a fer-ho, de

ma ne ra que unes po ten cia li tats com pen -
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Abstract

No wa days, we can find, in the spe cia li sed

li te ra tu re, that ta lent de tec tion has de ve lo ped to a 

new orien ta tion. In this way, we have pas sed from 

a tra di tio nal orien ta tion, “top-down”, in which it

was analy sed the sports men’s cha rac te ris tics

who had rea ched high per for man ce for es ta blish

a fra me work that allow us to de ve lop some test;

to a new orien ta tion, “bot tom-up”, that it tries to

analy se the ca reer of the sports men to find some

va ria bles that have es ta blis hed dif fe ren ces

bet ween the sub jects. In this ar ti cle, we try to

ex plain the cau ses that have bring us to this new

ap proach and, that, no wa days, it take us to think

in the ta lent de tec tion pro cess like a pro cess of

for ma tion and we talk about pro mo tion and ta lent

de ve lop ment.
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De ve lop ment ta lent.
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sen d’al tres de bi li tats” (Ruiz i Sánchez,

1997, p. 234).

Aquest fe no men de la com pen sa ció apa -

reix in trín se ca ment lli gat al de sig d’ex -

cel·lència en l’es port i, de qui na ma ne ra

aquest de sig pot arri bar a con di cio nar

tant el ren di ment, que arri ba a su plir en

al guns mo ments la fal ta d’al gu na ap ti -

tud fo na men tal. Din tre d’a quest fe no -

men, tro bem exem ples clars d’espor -

tistes que, sen se reu nir a prio ri les

 condicions ne cess àries per triom far en

un es port, acon se guei xen d’as so lir al tes

co tes de ren di ment din tre de la seva es -

pe cia li tat es por ti va (po dem ob ser var,

per exem ple, els ca sos de Tyron Bo gues

i Spud Web, que mal grat ser ju ga dors li -

mi tats d’es ta tu ra, van acon se guir de

com pe tir amb èxit a la lli ga més com pe -

ti ti va del bàsquet, l’NBA).

La interacció
entre l’herència i l’ambient

La con tri bu ció de l’herè ncia i de l’en torn

en el ren di ment es por tiu en ca ra no és

prou co ne gu da (Ma li na i Bou chard,

1986; a G. Rég nier, i d’al tres, 1993).

Tan ma teix, sa bem que tots dos fac tors

afec ten pel que fa al rendiment.

És cert que molts mo dels de de tec ció de

ta lents han adop tat com a cri te ris de se -

lec ció o va ria bles a ob ser var, les que es

tro ben de ter mi na des genè ti ca ment, és a

dir, es ta bles en la seva evo lu ció (Ha rre,

1978; Gim bel, 1976; a J. Ló pez Be do ya,

i d’al tres, 1995). Alguns au tors afir men

que l’es tu di de la base genè ti ca de la ca -

pa ci tat de ren di ment po dria ser l’e le ment

que ac ce le ri la so lu ció del pro ble ma de la

pre vi sió d’ap ti tud en l’es port.

Aques ta eter na con trovè rsia en tre si el ta -

lent neix o es fa, ha es tat molt nor mal, i

són molts els en tre na dors i tècnics que ac -

cep ten que, bàsi ca ment, és la na tu ra le sa

l’ú ni ca res pon sa ble que sor gei xi un ju ga -

dor ex traor di na ri. “Ne gar la par ti ci pa ció

de l’herè ncia en el de sen vo lu pa ment mo -

tor i en el ren di ment fí sic se ria un error

tan greu com ac cep tar que és l’ú ni ca raó

d’a quests ren di ments” (Ruiz i Sánchez,

1997, p. 236).

Des gra cia da ment, la creen ça que el ta lent

es por tiu obeeix la llei del tot o res, ha pro -

vo cat que una gran quan ti tat de jo ves, amb 

ma du ra ció tar da na, ha gin que dat ex clo sos

del pro cés es por tiu. Tan ma teix, ara com

ara s’as su meix el fe no men de com pen sa -

ció, es men tat an te rior ment, com a con cep -

te que ens per met d’en ten dre que tots dos

fac tors, el genè tic i l’am bien tal, de ter mi -

nen el de sen vo lu pa ment del fu tur es por tis -

ta. Bou chard (1991; a Añó, 1997), un

dels més grans ex perts del tema, afir ma

que “en ca ra que els fac tors genè tics po -

den dir-nos amb més se gu re tat les pos si -

bi li tats atl èti ques d’un nen, la re la ció en -

tre les con di cions in na tes de l’at le ta i el

seu ren di ment pos te rior no més serà d’un

45%; el 55% res tant serà apor tat per l’en -

tre na ment, els fac tors so cials i els psi -

colò gics” (Añó, 1997, p. 91).

Zat siors ki (1989) con fir ma aquest pos tu -

lat, quan afir ma que les ca pa ci tats de

l’ho me per in fluir en l’èxit d’u na ac ti vi tat

de ter mi na da, es de sen vo lu pen so bre la

base de la uni tat dialè cti ca de les pro pie -

tats congènites i adquirides.

Però tam poc no hem de cau re en l’ex -

trem con tra ri i res pon sa bi lit zar de tot els 

fac tors am bien tals, com ar gu men ten

Bloom i Erics son (1985, 1993), en par -

lar de la im portància dels fac tors so cials

i am bien tals. Aquests au tors ar gu men -

ten, fo na men tal ment, que el ta lent, les

qua li tats in na tes, no te nen un pa per de -

ter mi nant en el de sen vo lu pa ment de

l’ex pe rièn cia, sinó que el ni vell de ren di -

ment as so lit es tro ba re la cio nat di rec ta -

ment amb la pràcti ca acu mu la da, sug -

ge rint que pel cap baix són ne ces sa ris

10 anys de pràcti ca in ten si va per ad qui -

rir el ni vell d’ex pert en qual se vol do mi ni

(Wi lliams i Franks, 1998). Tan ma teix,

com co men ten prou bé aquests úl tims

au tors, “en ca ra que els in ves ti ga dors

pu guin dis cu tir so bre la con tri bu ció

exac ta de la pràcti ca en el de sen vo lu -

pa ment de l’es por tis ta i dels fac tors

am bien tals, de les ha bi li tats in na tes o

bé, so bre la in te rac ció en tre els fac tors

he re di ta ris i l’en torn, és di fí cil con ce -

bre que la genè ti ca no ju gui cap pa per

en el de sen vo lu pa ment de l’es por tis -

ta ex pert” (Wi lliams i Franks, 1998,

p. 163).

Sí que es pot as su mir el fet que al guns

fac tors he re di ta ris in fluei xen en la ca pa ci -

tat es por ti va i que al guns són evi den ciats

fàcil ment. El com po nent genè tic que pu -

gui in fluir en el ren di ment, pot ser es ti mat

mit jan çant es tu dis amb bes sons idè ntics

o fra terns (mo no zigò tics o di zigò tics), es -

tu dis en tre pa res i fills (Ma li na, 1986) o a

tra vés d’es tu dis lon gi tu di nals, me su rant

les va ria bles se lec cio na des di ver ses ve ga -

des du rant un llarg pe río de de temps i cal -

cu lant els coe fi cients de co rre la ció en tre

les di fe rents me su res pre ses a in ter vals di -

fe rents. D’a ques ta for ma, po dem cal cu lar

si una va ria ble és cons tant. Són nom bro -

sos els es tu dis que es po den tro bar en la

li te ra tu ra so bre aquest tema (Klis sou ras,

1971-73; Klis sou ras, 1993; Svarts,

1990; Ma li na, 1986).

Se gons Bláz quez (1995; ci tant a Bou -

chard, 1974), po dem ano me nar com a

carà cters mor folò gics i qua li tats fí si ques

amb un ín dex d’’he re ta bi li tat’ alt (90%)

les se güents: l’al ça da, la lon gi tud dels os -

sos, la dis tri bu ció de les fi bres mus cu lars,

la ve lo ci tat, la ve lo ci tat de reac ció, el

 

.
VO2màx, la potè ncia aerò bi ca alà cti ca i la

ca pa ci tat vi tal.

Men tre que carà cters mor folò gics i ap ti -

tuds fí si ques amb un ín dex d’“he re ta bi li -

tat” baix són el per cen tat ge de tei xit adi -

pós, el pes, el vo lum del cor i la força.

Bou chard i Ma li na (1986; a G. Rég nier i

d’al tres, 1993), en un Simp òsium so bre

Genè ti ca Hu ma na ce le brat al Con grés

Olím pic, el 1984, con clouen que:

n Que da cla ra ment iden ti fi cat que el ge -

no tip té més in fluèn cia so bre ca rac te rís -

ti ques fi siolò gi ques i de salut.

n Ha que dat de mos trat que, sota con di -

cions nor mals, el crei xe ment fí sic del

nen que da pro fun da ment de ter mi nat

pels fac tors genè tics, tant en l’as pec te

de quan ti tat de crei xe ment com en l’as -

pec te de velocitat de creixement.

n Que da de mos trat que la fa ci li tat de rea -

lit zar tas ques mo to res es tro ba lleu ge ra -

ment de ter mi na da pel ge no tip, pot ser

amb una ma jor in fluèn cia en ho mes que 

no pas en dones.

n Un dels efec tes més vis tents del ge no -

tip és la in fluèn cia que exer ceix so bre

la ca pa ci tat de res pon dre a si tua cions

ex tre mes, com ara un en tre na ment in -

tens.
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Des del punt de vis ta de les ca rac te rís ti -

ques psi colò gi ques, sem bla que es pro -

dueix la ma tei xa con trovè rsia. Els psi -

còlegs han dis cu tit du rant anys so bre la

con tri bu ció de la genè ti ca i sem bla ser

que, en néi xer, al guns trets són més es ta -

bles que d’al tres. Se gons Co wart (1987, a 

Sin ger, 1988, pàg. 100), l’es tu di de bes -

sons in di ca això, és a dir, que al guns trets

as so ciats amb l’a gres si vi tat i el li de rat ge/

do minà ncia estan marcadament influïts

per la genètica.

La predicció del rendiment

La de tec ció del ta lent, tal com s’ha entès

du rant molt de temps, im pli ca ne cess ària -

ment una pre dic ció. “La pre dic ció a par tir

dels ren di ments es basa im plí ci ta ment en 

la idea que allò que es rea lit za als 15 anys, 

per exem ple, cons ti tueix una bona in di ca -

ció del que es rea lit zarà 10 anys més tard”

(Du rand, 1988, p. 175).

Se gons di fe rents es tu dis, aquest pos tu lat

és erro ni. “No més és pos si ble pre dir un

ni vell de ren di ment amb un mar ge d’e rror 

ac cep ta ble, si el pronò stic es basa en

una mar ca as so li da quan l’es por tis ta es

tro ba prop de l’e dat de la seva ma du re sa”

(Durand, 1988, p. 176).

Erics son i d’al tres (1993), són de la ma -

tei xa opi nió, quan afir men que els tests

d’ap ti tud po den pre dir el re sul tat im me -

diat amb una co rre la ció de 0,3; men tre

que la co rre la ció en tre el ren di ment i l’èxit

fi nal bai xa fins a 0,2, cosa que ens in di -

ca que és una co rre la ció molt bai xa i,

doncs, que aquests tests són d’es cas sa

uti li tat en aquest sen tit. Els es tu dis re la -

cio nats amb aquest as pec te re flec tei xen

co rre la cions si mi lars (Baird, 1985; Linn,

1982; a K. Ericsson, i d’altres, 1993).

Dos fac tors te nen in fluèn cia de ci si va so -

bre el va lor fi nal del ren di ment: l’en tre na -

ment i el grau de ma du ra ció. Els pro ce di -

ments de pre dic ció es fo na men ten en la

dis tin ció en tre el ren di ment i el po ten cial

subjacent en aquest rendiment.

Les pre vi sions del ta lent a llarg ter mi ni te -

nen l’in con ve nient de tro bar-se par ti cu lar -

ment ex po sa des a in fluèn cies que en

 perjudiquen la va li de sa. Aquests fac tors

d’in fluèn cia són di fí cils d’a va luar en el

mo ment de la pre vi sió, so vint a cau sa de

la seva va ria bi li tat. Fins i tot en el cas que

es tin guin en comp te fac tors am bien tals,

els ter mes del pro ble ma no can vien. La

quo ta d’e rror a cau sa de fac tors d’in fluèn -

cia no més es pot re duir. Els fac tors im -

pon de ra bles que es po den pre sen tar tot al

llarg d’u na ca rre ra es por ti va llar ga, fins

arribar a prestacions de molt alt nivell,

són gairebé incalculables.

És im por tant as sen ya lar a més a més que,

en la ma jo ria dels ca sos, aques ta pre dic ció 

del ren di ment es basa en l’es ta bli ment

d’estàndards o ni vells de re ferè ncia so bre

parà me tres fí sics o an tro pomè trics. És clar

que les ca rac te rís ti ques an tro pomè tri ques

po den re pre sen tar, gràcies a la seva re la ti -

va es ta bi li tat evo lu ti va, ele ments par ti cu -

lar ment ido nis per ela bo rar pre vi sions.

Però, com afir ma Baur (1993), es trac ta

de pres supò sits ne ces sa ris però no su fi -

cients per ob te nir pres ta cions al màxim ni -

vell, per què no més una com bi na ció en tre

les ca rac te rís ti ques an tro pomè tri ques i al -

tres de per so nals (mo trius, psi colò gi ques,

cog ni ti ves...) po dran te nir l’e fec te de sit jat.

Tan ma teix, com ja hem es men tat an te -

rior ment, hi ha més fac tors que in fluei xen 

en el de sen vo lu pa ment d’un ta lent i que

en de ter mi nen com ple ta ment l’e vo lu ció.

Per exem ple, Sach i Jähn (1981, a Baur,

1993) arri ben a la con clu sió que “la taxa

de va ria bi li tat, so bre 39 ca rac te rís ti -

ques de per so na li tat re fe ri des a l’es port

o ge ne rals, no dona cap aju da a la pre vi -

sió en el de sen vo lu pa ment de la ca rre ra

du rant els 4 anys que mar quen el pas de 

l’e dat ju ve nil a l’e dat adul ta” (Baur,

1993, p. 10).

Se gons afir ma Sin ger (1988), els tests

psi colò gics es tro ben molt li mi tats en

aquest as pec te, atès que, per exem ple,

l’ac ti tud i la mo ti va ció cap a un es port es

tro ba sot me sa a can vis cons tants i obs ta -

cles, i pot va riar al ho ra que es pro dueix el

de sen vo lu pa ment i can vien els interessos

del subjecte.

La va li de sa li mi ta da de les pre vi sions a

llarg ter mi ni (aquest és l’ar gu ment prin ci -

pal), com por ta el risc d’e rrors de dos ti -

pus: a) sub jec tes no do tats po den ser con -

fo sos com a ta lents (ano me nats “fal sos

po si tius”) i b) els ta lents po den ser con fo -

sos amb sub jec tes no do tats (ano me nats

“fal sos ne ga tius”).

Els dos errors són re lle vants quan es trac -

ta de rea lit zar una pre vi sió. En el pri mer

cas, el sub jec te no do tat, con si de rat per

error com un ta lent, té in cidè ncia so bre

els cos tos si hom l’in clou din tre dels at le -

tes a pro mo cio nar. El se gon cas, té con se -

qüèn cies més greus en la me su ra que el

ta lent, en ser con si de rat no do tat, res ta

ex pul sat de la pro mo ció. Si, a més a més,

es par teix de la base que la quo ta de sub -

jec tes do tats és molt baixa, el problema

s’incrementa.

“És for ça ino por tú efec tuar una se lec ció

pre coç dels ta lents amb cri te ris se lec tius 

par ti cu lar ment res trin gits, a cau sa del

risc molt ele vat que es co rre d’ex clou re

una part (si no tots) dels ta lents de la

pro mo ció. Una pro pos ta vàli da se ria

la d’u ti lit zar cri te ris am plis, tot evi tant

que sub jec tes ina de quats del tot si guin

in clo sos en el grup de pro mo ció” (Wend -

land, 1986; a Baur, 1993, p. 8). De fet,

al guns dels mo dels de de tec ció de ta lents, 

es ta blei xen un “me ca nis me de se gu re tat”, 

que els per me ti d’in clou re o tor nar a ob -

ser var els esportistes que en un primer

mo ment no van ser seleccionats.

L’evolució i valoració
de les aptituds

Aquest as pec te es tro ba re la cio nat di rec -

ta ment amb l’an te rior, ja que el carà cter

fluc tuant de les ap ti tuds en curs de de sen -

vo lu pa ment i evo lu ció, aug men ta la im -

pre ci sió. Fleish man i Hen pel (a Du rand,

1988, p. 189), han mos trat, de for ma

par ti cu lar ment cla ra, que la con fi gu ra ció

de les ap ti tuds exi gi des per triom far en

una tas ca es trans for ma en el curs de l’a -

pre nen tat ge. “La clas si fi ca ció dels sub -

jec tes can via en fun ció del mo ment de

l’a pre nen tat ge i els ren di ments en la tas -

ca de mos tra s’ex pli quen mi llor a par tir

de les ap ti tuds ma ni fes ta des al co men -

ça ment de l’a pre nen tat ge que no pas

des prés d’u na prac ti ca pro lon ga da. Això

és de gut al de sen vo lu pa ment d’un fac tor

es pe cí fic per a la tas ca, ra di cal ment di -

fe rent dels fac tors ines pe cí fics que

serveixen per a identificar les aptituds”

(Durand, 1988, p. 190).

Aques ta evo lu ció lògi ca i fàcil ment ob ser -

va ble, con se qüèn cia na tu ral de l’en tre na -

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (23-28)

ciències aplicades

25



ment, com plan te gen Bloom i Erics son,

ens pre sen ta un pri mer pro ble ma que li -

mi ta sin gu lar ment la pre ci sió dels pro gra -

mes de des co bri ment: com més es prac ti -

ca una ac ti vi tat, menys pot ex pli car-se per 

les ap ti tuds el rendiment aconseguit en

aquesta.

Aquest pro cés ten deix a di fi cul tar con si de -

ra ble ment la pre dic ció de la con fi gu ra ció

d’ap ti tuds en l’a dult, atès que certs fac -

tors im por tants per a una es pe cia li tat es -

por ti va po den no ha ver-se ma ni fes tat en

el moment d’aplicació dels tests.

A més a més, hem de te nir en comp te que

els me su ra ments del ren di ment en els

tests no sem blen man te nir prou fia bi li tat

en el curs dels anys. Quan els me su ra -

ments es tro ben prou pro pers (6 me sos-

1 any), les co rre la cions en tre les pun tua -

cions són al tes. Si són llun yans, per re gla

ge ne ral, s’ob ser va una dis mi nu ció de les

co rre la cions (Claes sens i d’al tres, 1983;

Hal ver son i d’altres, 1982; a Durand,

1988).

Un al tre fac tor in te res sant a te nir en

comp te, és que, en un in ter val de temps

si mi lar, els ren di ments són més es ta bles

com més avan ça da és l’e dat dels in di vi -

dus. I fi nal ment, cal in clou re el fet que a

me su ra que s’a pli quen els tests, en els di -

fe rents mo ments, se n’està pro duint l’a -

pre nen tat ge i això pot plan te jar al guns

dub tes so bre la fiabilitat dels proce -

diments dels tests.

Sem bla, doncs, clar, que la pre dic ció dels

ren di ments con ti nua cons ti tuint un pro -

ble ma com plex i que en ca ra està lluny

d’és ser solucionat.

Tan ma teix, com afir ma Du rand (1988),

no ha de con si de rar-se in so lu ble i es po -

den es ta blir al guns me ca nis mes per fa ci li -

tar aquest pro cés, en tre els quals as -

senyala els següents:

n Sem bla in dis pen sa ble efec tuar un am -

pli es tu di lon gi tu di nal de l’e vo lu ció de

les es truc tu res mo trius, des de la

infància fins a l’e dat adul ta, així com de

les èpo ques d’a pa ri ció i es ta bi lit za ció

de les ap ti tuds.

n El mèto de de pre dic ció no ha de ser “tot

o res”, és a dir, el pronò stic no s’e fec tua

amb mol ta an ti ci pa ció. De fet, no s’e -

fec tua una sola ope ra ció pun tual de se -

lec ció/des co bri ment, sinó que es pro ce -

deix per ava lua cions re pe ti des del po -

ten cial dels at le tes (ci tant a Léger i

Montpetit, 1985).

n Sem bla in te res sant uti lit zar pro ves so -

bre el te rreny. Aques tes pro ves són

“plu ri fac to rials” i es re la cio nen amb fac -

tors vin cu lats amb la pràcti ca i l’en -

trenament en una es pe cia li tat i cons ti -

tuei xen una mena d’ac tua lit za ció de les

ap ti tuds en una si tua ció propera a

l’activitat esportiva.

En aquest sen tit, Gu tié rrez Sainz afir ma

que “els tests que do nen més in for ma ció

so bre el ni vell de joc d’un sub jec te, són

aquells que im pli quen la rea lit za ció d’u -

na de ter mi na da ac ció que té com a àmbit 

d’a pli ca ció la ma tei xa pis ta... Vo lem dir

amb això que, en ca ra que l’ex plo ra ció

ac ti va o sis temà ti ca pot ser efec ti va, les

pro ves que real ment in for men de la ca -

pa ci tat del sub jec te són les que es por ten 

a ter me din tre del te rreny de joc” (Gu -

tiérrez Sainz, 1990, p. 53).

La promoció
del talent mitjançant
la coordinació del currículum

Tal com afir ma Baur (1993), cada ve ga da 

es veu de ma ne ra més evi dent, que l’op ti -

mit za ció de l’en tre na ment dels nens i els

jo ves no és no més un pro ble ma de me to -

do lo gia de l’en tre na ment en sen tit ri go rós. 

Les pos si bi li tats i els lí mits de l’es forç en

l’es port són de ter mi nats de ma ne ra no ta -

ble pel con text.

L’en tre na ment ac tual plan te ja un evi dent

pro ble ma de coor di na ció en tre les re ques -

tes de l’es port d’alt ni vell i la res ta de les

ocu pa cions quo ti dia nes de l’es por tis ta.

Aquest as pec te re pre sen ta que l’e xigè ncia 

de l’es port de com pe ti ció ha de ser coor di -

na da amb les al tres ac ti vi tats de la vida

del nen i de l’a do les cent. So la ment, quan

s’a con se gueix un equi li bri sa tis fac to ri en -

tre les di ver ses exigè ncies de la vida quo ti -

dia na del subjecte, la promoció del talent

esportiu pot tenir èxit.

Es pot ob ser var que, du rant les dèca des

dels se tan ta i vui tan ta, trac tant d’op ti mit -

zar l’en tre na ment, es va pro duir una

tendència a aug men tar el temps d’en tre -

na ment en al gu nes es pe cia li tats es por ti -

ves. Aquest aug ment del temps d’en tre na -

ment, nor mal ment, s’a con se guia gràcies

a una dis mi nu ció del temps lliure dels

nens i els adolescents.

Així ma teix, l’i ni ci de la com pe ti ció en els

ado les cents plan te ja se rio sos pro ble mes

de coor di na ció amb les ac ti vi tats es co lars. 

Con ti nuar en aques ta lí nia, trac tant d’es -

ta blir una prio ri tat o con si de rar l’un al ter -

na tiu res pec te de l’al tre no pot ser ad mis -

si ble, per què això ens con dueix a la dis mi -

nu ció cla ra de la po bla ció es por tis ta. De

fet, no és pos si ble an te po sar l’es port de

competició a l’educació escolar o pro fes -

sional.

Per tant, en l’ac tua li tat es pro po sa un con -

trol més me ti cu lós dels en tre na ments, per 

tal de re duir-ne la du ra da mit jan çant una

“pro gra ma ció econò mi ca ment con cen tra -

da” (Baur, 1993), i acon se guir d’a ques ta

for ma, com pa ti bi lit zar l’en tre na ment amb 

la res ta de les ac ti vi tats lògiques dels

esportistes adolescents.

Això im pli ca di rec ta ment els en tre na dors,

atès que no s’han de li mi tar a or ga nit zar

els en tre na ments, sinó que han d’am pliar

el seu camp d’ac tua ció i preo cu par-se de

les con di cions ex ter nes, con tex tuals dels

es por tis tes per coor di nar les ac ti vi tats de

l’entrenament amb la resta.

L’abandonament prematur
de l’activitat

És molt pro ba ble que l’i ni ci pre coç d’un

en tre na ment orien tat a la com pe ti ció, por -

ti el pro ble ma as so ciat de l’a ban do na -

ment es por tiu pre ma tur. És a dir, es por tis -

tes amb 15-16 anys, que de sen vo lu pen la 

seva ac ti vi tat es por ti va din tre d’u na úni ca

dis ci pli na des de fa 8-10 anys, no són ca -

pa ços de con ti nuar amb for ça i su por tar

càrre gues d’en tre na ment cada ve ga da

més ele va des. En aquests ca sos, l’es por -

tis ta no té la constància ne cess ària per es -

for çar-se durant molts anys fins a l’edat de 

màxima prestació.

Di ver ses pu bli ca cions han trac tat aquest

pro ble ma i han po sat l’ac cent so bre la

“pèrdua de mo ti va ció” i so bre l’“es pe cia -

lit za ció pre coç”, tot ofe rint mul ti tud de xi -

fres re pre sen ta ti ves. Tschie ne (1979), en

una re fle xió crí ti ca so bre el sis te ma de de -
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tec ció de ta lents, apro fun dint en els es -

ports de na ta ció i at le tis me, con fir ma que

els mi llors ne da dors del món fins als 15

anys te nen re sul tats me dio cres com pa rats 

amb els ne da dors de la seva ma tei xa edat. 

Per con tra, els que te nien bons ren di -

ments als 15 anys, dei xen d’as so lir alts

ni vells i pos te rior ment són su pe rats. A

Baur (1993), apa reix re flec tit un es tu di

rea lit zat per Kröger (1986), on es pot lle -

gir que la taxa de “morts esportives” va del 

30 al 90%, en funció de la disciplina

esportiva i l’edat.

Au tors com Bloom (1985), con fir men que

du rant la se go na fase de de sen vo lu pa ment

del ta lent es pro dueix una dis mi nu ció de la

po bla ció es por ti va, so bre la idea que els re -

sul tats ob tin guts no es co rres po nen amb

les ex pec ta ti ves crea des. Csiks zent mihal yi

i Ro bin son (1986, a Sal me la i Du rand-

Bush, 1994) pro po sen d’es tu diar aques ta

pro blemà ti ca des d’u na pers pec ti va psi co -

so cial. Per a ells, en la tran si ció de l’es ta -

tus d’a do les cent a adult es pro duei xen tres

cri sis im por tants: la pri me ra d’i den ti tat, la

se go na d’in ti mi tat i, l’úl ti ma, de pro duc ti vi -

tat, que són per ce bu des com a mo ments

en els quals els in di vi dus po den de ci dir de

rees truc tu rar la seva vida, tot as su mint

nous ca mins i ob jec tius.

Per a aquests úl tims au tors, el de sen vo lu -

pa ment de la pe rí cia va as so ciat, en tre

d’al tres fac tors, a: a) el re co nei xe ment so -

cial del seu do, b) la con se cu ció de re com -

pen ses i, fi nal ment, c) les ex pe rièn cies

po si ti ves ex pe ri men ta des pels joves

esportistes.

En el mo ment en què dei xen d’a par èi xer

ex pe rièn cies po si ti ves i sor gei xen si tua -

cions poc atrac ti ves (com pot ser ju gar

pocs mi nuts, per dre di ver sos par tits o

com pe ti cions), o bé que no apa re gui cap

mena de re com pen sa, o bé aques ta mena

de re com pen ses no s’as sem blin a les es -

pe ra des, sor geix la ne ces si tat de rees truc -

tu rar la vida per so nal i bus car d’al tres ac -

ti vi tats que produeixin aquesta mena

d’experiències.

A més a més dels pro ble mes es men tats

an te rior ment, cal des ta car un al tre ti pus

de di fi cul tats, sor gi des de la ma tei xa evo -

lu ció de la so cie tat. Per a Baur (1993), el

pro ble ma del re clu ta ment dels ta lents

tindrà prio ri tat so bre el de la se lec ció dels

ta lents. Això obli garà a pres tar més aten -

ció a pro ble mes com pu guin ser la dis -

minució ex pe ri men ta da de la taxa de

 natalitat (tan acu sa da en al guns paï sos

oc ci den tals, com pot ser el cas d’Espan ya

en l’ac tua li tat), l’a pa ri ció d’u na cul tu ra al -

ter na ti va del mo vi ment que no ne ces si ta

d’un pro cés d’en tre na ment ni bus ca d’ob -

te nir els mi llors re sul tats, o la ma tei xa

com petè ncia en tre les di fe rents es pe cia -

li tats es por ti ves, que cada vegada és més

forta, conseqüència dels dos factors

esmentats anteriorment.

Tots aquests as pec tes, as sen ya lats an te -

rior ment, jus ti fi quen la nova orien ta ció del 

pro cés de de tec ció de ta lents, i per tant,

que es par li més de de sen vo lu pa ment o

vi gilà ncia del talent.

Un as pec te trac tat al Simp òsium so bre

Pro ble mes dels Ta lents a l’Esport (Bart -

mus i d’al tres, 1987, a G. Rég nier i d’al -

tres, 1993), va con sis tir en el fet que, do -

na da la di fi cul tat del pro cés per tro bar va -

ria bles o cri te ris ob jec tius, els es for ços de

la in ves ti ga ció ha vien de ser can viats i

cen trar-se no en la de tec ció del ta lent,

sinó en la pro mo ció del ta lent i el seu de -

sen vo lu pa ment, o el que po dem ano me -

nar també, “vigilància del talent”.

“Una re cer ca del ta lent ba sa da en mèto des 

cien tí fics és en ca ra pro blemà ti ca... una se -

lec ció ba sa da en l’èxit en com pe ti ció i, es -

pe cial ment, en l’ull de l’en tre na dor és més

im por tant” (Ulmer, a Bart mus i d’al tres,

1987, p. 415; a G. Rég nier i d’al -

tres, 1993). Aquests co men ta ris sug ge rei -

xen que la de tec ció de ta lents ba sa da en

cri te ris ob jec tius és en ca ra una uto pia.

L’al ter na ti va pro po sa da és uti lit zar una vi -

gilà ncia més es tre ta del de sen vo lu pa ment 

dels es por tis tes prèvia ment iden ti fi cats

com a ta lents per ex perts en el camp, com 

ho són els tècnics. Sens dub te, aquest as -

pec te ve a con fir mar la idea i el con cep te

que és més im por tant la pro mo ció o de -

sen vo lu pa ment del ta lent es por tiu que la

ma tei xa iden ti fi ca ció, i això no va ment ens 

plan te ja el fet d’en ten dre aquest pro cés

com un pro cés de for ma ció d’es por tis tes,

on la clau re si deix en un en tre na ment

rigorós i d’acord amb les característiques

de cada esportista.

Anant en ca ra més lluny, Baur (1993),

pro po sa que “la pla ni fi ca ció i or ga nit za -

ció dels en tre na ments, igual com la seva

es truc tu ra ció en una pers pec ti va més

àmplia, l’aju da per so nal als at le tes ado -

les cents i la crea ció d’un am bient ex -

traes por tiu com més fa vo ra ble mi llor per

a l’es por tis ta es tro ben din tre de les obli -

ga cions de l’en tre na dor. Aquest és i serà

el “punt de tro ba da” de ci siu per a la rea -

lit za ció pràcti ca de to tes les ac tua cions

per a la pro mo ció del ta lent” (J. Baur,

1993, p. 18).
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