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PRÒLEG

Poques vegades tenim ocasió de trobar una obra on es posa en evidència un
concepte que d’entrada pot semblar conegut però a mida que s’aprofundeix en la lectura
es va descobrint com un element de molta més transcendència i transversalitat del que
en un principi se li atribuïa. Quan es tracten conceptes i habilitats psicològiques
l’anticipació sovint apareix com a tema de fons. En acabar el llibre segur que haurà
destacat i adquirit categoria de forma per el lector.
Diversos manuals i articles, divulgatius, tècnics i científics esmenten el paper de
l’anticipació en l’entrenament i en el rendiment dels esportistes. El mateix passa en la
literatura psicològica en esport. Malgrat tot això, no ha estat un dels temes destacats en
la llista de tòpics habituals d’aquesta disciplina. A tall de prova, fent una simple revisió
de títols d’articles dels darrers anys en revistes científiques del sector, sorprèn constatar
la baixa, per no dir mínima, presència del terme “anticipació” com a objecte rellevant
d’estudi en els treballs.
Aquest és precisament un dels principals valors d’aquest llibre, els autors han
aconseguit destacar alhora que integrar i articular el paper de l’anticipació envers altres
tòpics habituals en l’entrenament esportiu i la preparació psicològica d’esportistes. A
més, ho fan transversalment, a mida que s’avança en la lectura el concepte va adquirint
força alhora que es converteix en aglutinador d’altres més coneguts a nivell psicològic
com l’atenció, la concentració, l’ansietat, les emocions o de més generals i compartits
amb els tècnics i entrenadors com són la tàctica i l’estratègia.
Un segon valor de l’obra és el grau d’integració que ofereix entre teoria i pràctica.
Amb cada capítol el lector anirà guanyant consciència del paper de l’anticipació i això
es produirà en una doble via. Per una banda, i sense voler ser un manual de teoria,
l’obra exposa detalladament els fonaments, els processos i les bases científiques
d’aquest factor psicològic. Per altra banda, sense ser tampoc un llibre tècnic el text
aporta múltiples exemples i aplicacions que faciliten recursos per treballar l’anticipació
en context d’entrenament i competició. Aquest equilibri entre teoria i aplicació és d’agrair
i permetrà als professionals de l’esport redescobrir i posar en valor el factor de
l’anticipació de manera directe i significativa per el seu context de treball.
Tot això enllaça amb una tercera aportació. Al llarg de l’obra els autors fan una
exposició clara i didàctica dels continguts, fet que ajuda al lector a fer-se una composició
del concepte central. A diferència d´altres manuals del sector aquest de ben segur serà
d’utilitat tant als psicòlegs com als professionals i estudiants de ciències de l’esport
interessats en comprendre allò que hi ha al darrera d’un element essencial per la seva
activitat. L’abast del llibre val tant per el joc, l’entrenament com per la competició
projectant la seva utilitat a altres disciplines implicades en el rendiment humà
(ergonomia,…). Tot plegat fa que interessi com a obra de referència en programes
formatius de grau i postgrau doncs aporta una mirada diferent a molts conceptes
habituals en cursos de psicologia de l’esport.
Josep Roca ho ha tornat a fer; de nou ens introdueix en una temàtica que torna
a fer reflexionar sobre la relació entre el temps i el comportament humà. En línia a
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publicacions anteriors, i ara juntament amb quatre experts en psicologia de l’esport, en
el primer capítol comença a desvetllar la relació entre l’anticipació i molts dels conceptes
tractats en Psicologia de l’Esport. Ho fa de manera oberta, amb una exposició didàctica
que combina diferents aportacions teòriques amb situacions habituals en el treball
psicològic en esport. Es tracta doncs d’una revisió conceptual que emmarca la temàtica
i prepara al lector per la resta de l’obra.
En el segon capítol Carles Ventura aprofundeix en deu factors psicològics bàsics.
Els descriu de manera que queden integrats en situacions esportives concretes on
l’eficàcia i el rendiment són determinants. Els exemples aporten significació doncs
ajuden a connectar cada plantejament teòric amb altres fets i requeriments reals
freqüents en esport com són la gestió de la incertesa i les aplicacions per a
l’aprenentatge.
En el tercer capítol Josep Solà planteja una distinció entre psicologia i biologia
que queda reflectida en el plantejament “la vida reacciona mentre que la psique
s’anticipa”. L’autor parla de la construcció psíquica de l’esportista, que precisament rau
en aprendre a anticipar. Per això entra en el detall quan exposa les diferències entre
l’anticipació i altres conceptes propers en la pràctica esportiva.
En el quart capítol Susana Regüela presenta una dimensió més general de
l’anticipació lligada a la carrera esportiva. Ho fa descrivint un programa de gestió de la
carrera esportiva, del projecte personal del practicant, en que sovint es parla de
planificar, preveure i anticipar. És un tema d’interès en la literatura esportiva i amb
aquest capítol l’abordatge del temps i l’anticipació que es fa en el llibre s’estén des dels
processos psicològics bàsics fins al disseny d’un pla de vida per l’esportista.
En el darrer capítol Josep Font incideix en la finalitat adaptativa de l’anticipació.
L’enfoc és directe, aprofitant múltiples exemples en esports diversos. Això li permet
incidir en com el perfil psicològic de cada modalitat esportiva i de cada practicant
determina el paper diferencial que pot tenir l’anticipació en el rendiment. Com a projecció
dels capítols anteriors el ventall de situacions que exposa acaba per consolidar aquest
concepte i com relacionar-lo amb altres, especialment amb l’atenció.
Mai millor dit aquest llibre mira al futur, fa un pas endavant al abordar l’anticipació
en relació a temàtiques properes com el temps de reacció, la velocitat i rapidesa, la
previsió i la intuïció. L’obra promou la reflexió i aporta utilitat, ho fa de manera clara i
directe fruit del reconegut bagatge i experiència dels seus autors en l’àmbit de la
psicologia de l’esport.

Jordi Renom Pinsach
Professor a la Facultat de Psicologia
Universitat de Barcelona

12

ANTICIPACIÓ I ESPORT:
APROXIMACIÓ CONCEPTUAL
Josep Roca i Balasch
Director del Liceu Psicològic
Catedràtic jubilat de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Barcelona

1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE D’ANTICIPACIÓ
Anticipació es defineix com l'acció i l'efecte d'anticipar. Anticipar, per la seva
banda, és sinònim d'avançar o de fer alguna cosa amb antelació en el temps.
Així és com s'utilitzen aquests conceptes en el llenguatge ordinari i també
esportiu. Es diu, per exemple, que un cotxe es va anticipar al verd en el semàfor
o que un client va fer pagament del seu deute anticipadament, o que un jugador
es va anticipar al contrari en una determinada jugada.
Especialment en l'esport, anticipar l'acció comporta la idea de guanyar o
avantatjar en alguna cosa, respecte a qui no anticipa. Però no necessàriament
anticipar és sempre quelcom positiu, ja que en el mateix exemple del semàfor
anticipar-se al verd pot causar un accident.
Anticipació té, però, un significat de més abast a l'efecte d'explicar les accions
dels individus en general. Aquest significat és el d'ajust de l'acció avançada als
canvis que ocorren en l'entorn de cada individu. És a dir, fer coincidir l’inici de
l’acció amb l’inici dels estímuls als que s’està atenent. És un bon exemple d'això
el seguiment d'un ritme, marcant el pas o realitzant qualsevol altra acció, fent
coincidir l'acció amb el moment de presentació de l'element que marca aquest
ritme.
Serveix aquest exemple, a més, per il·lustrar que el concepte d'anticipació i ritme
són claus per explicar la coordinació entre individus en determinades tasques
on, a més, el concepte de "temps de reacció" és inútil. La coordinació rítmica
entre individus es construeix sobre el domini de l'anticipació per cada un d'ells;
no per la seva velocitat de reacció o per la seva major o menor agudesa sensorial
en general.
Tant si parlem d'anticipar, significant avanç, com si ho fem significant ajust, estem
indicant alguna cosa rellevant per a l'explicació de la conducta humana i també
per a l'organització de la intervenció educativa o per a l'entrenament de les
accions en general dels individus. Estem indicant que el funcionalisme psíquic
està en la base del rendiment òptim i definitiu per a un individu concret en moltes
activitats humanes i particularment en les esportives.
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Un ajust anticipatori, per la seva banda, pot ser temporal però pot ser també
modal. És a dir, l'acció anticipada ho és en el temps però també en el tipus de
resposta que ha de donar-se, segons siguin les exigències d'ajust. Així, en els
treballs ja clàssics de condicionament de la salivació en animals realitzats per
Pavlov, aquests ajustaven l'inici de la salivació a la presentació rítmica de
l'aliment cada 30 o cada 15 minuts, però s'ajustaven també al tipus d'aliment
concret, ja que aquest requeria una salivació específica segons fos la seva
composició.
L'anticipació modal no té el reconeixement de l'anticipació temporal però des
de la psicologia bàsica té el mateix valor, tant quan es dóna per separat com
quan es dóna conjuntament amb l'anticipació temporal. Així l'anticipació que es
realitza en base a les anomenades Constàncies perceptives, com pot ser la
constància del pes, és imprescindible que estigui establerta ja en fases inicials
del desenvolupament, perquè el maneig àgil dels objectes comença preveient el
seu pes; no sospesant-los en cada acció. El mateix es pot dir de l'anticipació i
l'ajust a la textura de les coses, a la seva forma i al seu color no obstant les
aparences, la posició i altres característiques modals que tinguin. Mostren el
mateix fenomen d'ajust d'una acció al canvi previst, segons la relació consistent
entre les seves característiques físiques i sobre la base del tracte previ. Així, com
a exemple fàcilment comprovable, aixecar una ampolla d'aigua plena o xutar una
pilota de futbol amb la força necessària i justa per iniciar una acció, és clarament
una anticipació; ho mostren situacions puntuals en què l'ampolla és aixecada
preveient que està plena quan no ho està, o es xuta amb una força desmesurada
una pilota de futbol –per exemple de plàstic- "pensant" que és de cuir.
El concepte d'ajust comporta, a més, la idea de precisió ja que l'anticipació en
el temps i en qualsevol altra característica física, s'exigeix que sigui -a efectes
de rendiment òptim- ajustada a cadascuna d'elles.
La precisió, per la seva banda pot ser major o menor. Llavors el tema és conèixer
quins són els factors que determinen la variació en la precisió, ja que és evident
que hi ha individus més i menys precisos i, al seu torn, un mateix individu pot
ser més i menys precís en una acció d'un dia per un altre. Això vol dir que al
costat de la delimitació del que qualitativament denota el concepte d'anticipació
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i ajust, s'imposa el estudiar i detallar les variables o factors que afecten el grau
o nivell de precisió en el rendiment. A això dedicarem altres capítols en aquesta
obra amb una clara projecció aplicada, especialment, en els plantejaments
d'ensenyament i entrenament de les habilitats físiques i esportives.
La doble atenció al temps i al mode d'acció anticipada és, en tot cas, necessària
quan s'inicia l'anàlisi de la resta d'ajustos anticipatoris com els que ocorren en
les accions tècniques i tàctiques de l'esport. Així, com a exemple, la coordinació
dels jugadors en les accions tàctiques requereix que cada un d’ells anticipi i ajusti
la seva acció al moment de la jugada, però també als paràmetres modals d'acció
que sigui requerits segons el tipus de jugada.

1.1 L'anticipació en l'entramat funcional humà.
En termes científics generals, anticipar es contraposa a reaccionar per mostrar
que en l'anàlisi de les accions motrius dels animals i del mateix home, una cosa
és reaccionar a un estímul i una altra és anticipar la seva ocurrència. La resposta
topogràficament pot ser la mateixa, però una cosa és que es doni com a reacció
i l'altra que es doni com anticipació.
La fisiologia, com a part de la biologia, s'interessa en com ocorre que l'organisme
s'adapta a l'entorn en termes reactius i per això li interessa el temps de reacció
o la latència i les lleis que permeten quantificar els canvis en la resposta atenent
a les característiques dels estímuls, però també a l'estat del propi organisme en
el moment de donar una resposta. En canvi a la psicologia li interessen les
relacions entre reaccions que s’estableixen i en base a les quals cada individu
s’anticipa i ajusta la seva acció de manera diferencial. La Fisiologia, per dir-ho
en altres paraules, s'interessa per les accions motrius i orgàniques en general
atenent les lleis de la reactivitat. En canvi la Psicologia s'interessa en aquelles
mateixes accions motrius i tota la funcionalitat orgànica quant estan subjectes a
les lleis de la associabilitat, ja que en elles es basa l’ajust diferencial de
l'anticipació.
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Fisiologia i psicologia es distingeixen, d’altra banda, de les respostes que donen
els mecanismes i els automatismes en general i que poden donar respostes
semblants a les dels organismes vius, però aquestes ni se sustenten en un
sistema orgànic com el muscular i el sensorial, ni funcionalment obeeixen a una
reacció orgànica ni a una psicològica. Per això es distingeix entre el que és una
reacció orgànica del que és una associació psíquica, i ambdues del que és
una commutació física que és el que determina -en termes més generals- el
funcionament d'un mecanisme i de la mateixa biomecànica humana.
Aquestes distincions funcionals són necessàries perquè defineixen els objectes
formals de les ciències bàsiques, però també perquè en el moment de plantejar
una intervenció tecnològica sobre aquelles funcions es delimiten responsabilitats
professionals ben diferents. Ja que una cosa és la Medicina que tracta amb la
reactivitat orgànica, una altra l'Educació que tracta amb la associabilitat psíquica
i una altra molt diferent l'Enginyeria que es basa i intervé en els fenòmens
commutatius físics i químics.

2. ADAPTACIÓ
PSÍQUICA:
ENTENIMENT.

CONDICIONAMENT,

PERCEPCIÓ

I

El nostre centrament en l'associació psíquica obliga a definir-la i també a mostrar
els fenòmens que inclou.
Definim l'associació com a relació ontogenètica entre reaccions orgàniques
que significa l’adaptació dels individus als entorns funcionals vitals,
fisicoquímics i socials.
La relació ontogenètica refereix el fet que així com la funció reactiva biològica va
lligada a l'evolució vital de cada espècie, la funció associativa va lligada a
l'evolució particular de cada organisme i als aprenentatges que es construeixen
en ella. D'altra banda, queda clar que l'associació es dóna entre -i en base a- tot
tipus reaccions orgàniques, però destacant les reaccions sensorials externes i
tot l'entramat reactiu provinent dels sensors o analitzadors interns, que proposa
la fisiologia com a elements clau de regulació orgànica.
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La finalitat general de tota funció associativa i de l'anticipació psíquica en general
és la d’adaptar-se als canvis que ocorren en els tres universos que detallen el
conceptes tradicionals de "entorn" o també el de "medi", tots dos en una
accepció funcional:
- L'associació es dóna com a adaptació als canvis que afecten el funcionalisme
orgànic. A aquest tipus d'adaptació l'anomenem Condicionament.
- L'associació es dóna com a adaptació als canvis fisicoquímics implicats en les
accions motrius, en el seguiment del moviment dels objectes i del propi cos o
part d'ell i, en general, com a adaptació a tots els canvis provinents del
funcionalisme físic i químic present a l'entorn de cada individu. A aquest tipus
d'adaptació l'anomenem Percepció.
- L'associació es dóna com a adaptació als canvis socials els quals s'identifiquen
com acords o convencions i suposen la integració de l'individu en la dinàmica
dels diferents grups socials -també els esportius, com els equips-, i amb els
sabers requerits en cada un d'ells. A aquest tipus d'adaptació l'anomenem
Enteniment.
Condicionament, Percepció i Enteniment són tres conceptes d'un primer nivell
de concreció del concepte més abstracte de Associació i que, respecte de tots
ells i d'altres encara més concrets com del de Constància Perceptiva, el concepte
de Anticipació compleix com un descriptor del seu efecte .

2.1 Condicionament
Deia un prestigiós cirurgià que, si en lloc que l'administració pública gastés tants
diners en la compra de material mèdic i hospitalari per tractar els pacients amb
afeccions cardíaques es gastés els diners en comprar bicicletes perquè tots els
ciutadans poguessin fer una mica d'exercici diari, s'estalviarien molts diners
l'administració i -el que és més important- s'evitarien la majoria de malalties del
cor i, en general, es contribuiria de forma molt més decisiva al manteniment de
la salut dels ciutadans.
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Aquesta reflexió porta a una conclusió general i és que és millor prevenir que
curar. Això s'assumeix per unanimitat encara que costa assumir-ho en la
pràctica.
Més enllà de qualsevol altra consideració hi ha un fet fonamental a destacar aquí
i és que prevenir és anticipar mentre que curar és reaccionar. En efecte, prevenir
és realitzar actuacions amb una finalitat prevista que és mantenir la salut, en
canvi curar, encara que persegueix el mateix objectiu de la salut, és actuar per
remeiar. És a dir, és un actuar que es fa amb posterioritat per recuperar la salut
i quan, per dir-ho de manera dramàtica, el mal ja està fet.
La medicina, s'ha dit, té com a objectiu mantenir la salut dels que la tenen, tractar
els que l'han perdut i cuidar als convalescents d'una malaltia. La medicina actual
s'ocupa de les dues últimes funcions i ambdues són remeiar; és a dir, són reacció
a la malaltia. També s'ocupa de la primera però ho fa en forma menys
contundent, bàsicament donant consells coherents amb el saber sobre com es
causen malalties, però no com una activitat tecnològica organitzada.
De fet, aquell primer objectiu de la medicina no és pròpiament mèdic sinó que és
educatiu: educar per tenir salut significa ensenyar a tenir hàbits favorables al
manteniment de la salut - preservació – i a evitar la malaltia - prevenció -. En
tots dos casos es tracta d'una activitat previsora que va lligada a l'associació i no
a la reacció. És a dir, tant el preservar com el prevenir depenen de la manera
com els individus organitzen i regulen el funcionalisme orgànic en base a
l’experiència personal i als sabers col·lectius informants d’aquests temes.
L'Educació Física, en la seva accepció d'Educació per a la Salut, tracta d'això i
constitueix una especialitat troncal de l'educació com a tecnologia.
Complementàriament, l'anomenada Preparació Física és també una concreció
d'aquella especialitat educativa, centrada en el rendiment òptim en l'esport i en
altres activitats professionals. S'utilitza també el nom de Condicionament
fisiològic que li dóna un significat més proper al component psicològic de
condicionament al qual dediquem aquest apartat.
Les dues expressions concreten, en tot cas, el seu objectiu d'intervenció en les
anomenades "qualitats físiques" - velocitat, força, flexibilitat i resistència - i en la
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seva millora de cara al rendiment. De vegades també parlen de capacitats
"coordinatives", amb l'ús d'aquesta paraula que ja indica que, al costat dels
aspectes fisiològics, hi ha accions físiques i esportives que contenen aspectes
diferents i que, des de la perspectiva psicològica són en alguns casos clarament
perceptius o, en altres , d'entesa interindividual.
Les qualitats físiques bàsiques esmentades, en tot cas, presenten -com tindrem
ocasió de veure- també aspectes psicològics i d'un altre ordre, més enllà del
funcionalisme fisiològic. Com, per exemple, la velocitat que pot contenir part
d'explicació en el component de rapidesa i coordinació de l'acció, juntament a
aspectes biomecànics, com són la longitud i l'articulació de les extremitats, que
no indiquen funcionalisme muscular fisiològic sinó físic.
2.1.1. Condicionament Temporal
L'efecte segur de donar menjar cada 30 minuts a un gos, en els laboratoris de
Pavlov, va ser que aquest salivava anticipadament; aproximadament 1 minut
abans que li donessin. Aquest efecte anticipat concret de salivació, però també
d’altres respostes més globals de preparació per a menjar, es pot observar
fàcilment en qualsevol animal i també en els humans sobretot quan estan
subjectes a horaris fixos d'alimentació.
Passa el mateix quan els horaris són rígids o regulars en el anar a dormir, el
despertar, en el menjar i en el fer activitat física o en entrenar. Sempre que hi ha
un horari de vida fix, l'efecte és que es pot observar anticipació funcional en els
organismes i que es pot observar i mesurar en diversos paràmetres. Així la
temperatura corporal o la freqüència cardíaca, permeten observar la mateixa
anticipació temporal en humans amb cicles diaris de vida estables.
Una altra demostració de l'efecte anticipatori del condicionament temporal és
quan un viatja en direccions transmeridianes a ciutats allunyades en el fus horari,
pateix un desajust horari tant major com més gran sigui la disparitat d'horaris,
entre d'altres variables. És el que normalment s'identifica com efectes del "jet
lag". El mateix fenomen, però a escala d'afectació menor, és el que es dóna en
els canvis horaris que s'efectuen a Europa, dues vegades per any per aconseguir
una reducció del consum energètic.
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La majoria d'hàbits dels individus es construeixen en cicles temporals que tenen
com a interval a base la durada del dia. Són el conjunt d’hàbits anomenats
circadians. L’organització personal amb aquests hàbits constitueix la base
funcional psicològica clau per a entendre tant els estats de salut, com la seva
oscil·lació, com les afectacions que poden ser qualificades de trastorns.
En el context de la preparació física per al rendiment màxim en l'esport, per
exemple, la fixació de l'horari de l'entrenament diari no acostuma a ser
independent de l'horari de competició, perquè això facilita el trobar-se un en un
bon estat de forma en el moment de tenir-la. Una altra cosa és que els horaris
de competició segueixin un criteri comercial o mediàtic i llavors els jugadors se
sotmetin a l'horari convingut, no obstant possibles efectes de desajustament
orgànic.
En aquest mateix context de preparació física per a la competició esportiva,
destaca la programació dels calendaris de preparació -específics per a cada
esport- però que tenen en comú el fet d’organitzar-se en cicles que abasten
setmanes i mesos integrant, ja en període de competició, els cicles de vida diaris
que segueixen essent importants quan es tracta de fer front a la recuperació
activa o passiva després de l'esforç diari. En tot cas, l'efecte de les diferents
formes de preparació física amb les seves càrregues d'exercici i recuperació de
l'esforç, d'alimentació i de descans, és el que determina que cada organisme
arribi a assolir el nivell funcional previst i òptim per als dies de la competició.
Nivell funcional que es defineix per un conjunt de canvis pretesos en diferents
òrgans i sistemes orgànics tals que el seu rendiment sigui el màxim.
2.1.2. Condicionament Temporal i Modal.
Un dels efectes menys coneguts de l'anomenat condicionament clàssic i que
Pavlov realitzà investigant sobre les glàndules digestives, és el citat anteriorment
i que fa referència al fet que els animals no només anticipaven la presentació de
menjar en el temps, sinó que també ho feien en el mode de resposta manera; és
a dir, anticipaven el tipus de menjar concret que normalment li donaven, amb la
composició de saliva i secrecions específiques per a metabolitzar-lo. Un altre
aspecte, també poc conegut, és que les primeres investigacions es van realitzar
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estudiant la secreció gàstrica. És a dir, se li posava directament a l'animal menjar
a la boca i s'observava l'efecte anticipat d'aquesta estimulació sobre la secreció
de les glàndules digestives a l'estómac. Per aconseguir demostrar el caràcter
condicionat i anticipat d'aquesta salivació es practicava una petita operació en
l'animal de tal manera que l'aliment -ja repetidament a la boca i amb arribada
posterior a l'estómac- no arribés eventualment a ell sinó que, mitjançant una
fístula, sortís de l'organisme. El resultat repetidament demostrat és que, en
aquests casos en els que l'aliment no arribava a l'estómac, hi havia igualment
secreció en ell i també –com hem destacat- amb les característiques previstes
segons el tipus d'aliment.
El condicionament contrastat del funcionament de tots els òrgans i sistemes
orgànics que es va realitzar amb posterioritat, va fonamentar la idea que la
fisiologia general ja no podia ser entesa sinó era com una integració funcional de
reaccions incondicionades i condicionades - psíquiques, tal com les va
denominar el mateix Pavlov inicialment-, segons cada història individual de vida.
Aquesta és la idea general subjacent al plantejament sobre el funcionalisme
orgànic de base psicològica i el conseqüent plantejament educatiu de la salut.
Idea que comporta el principi també general segons la qual l'alimentació,
l'exercici i el descans, són encadenaments psicofisiològics on no només hi ha
una funcionalitat reactiva per la qual un aliment, una activitat o un descans,
produeixen un determinat efecte, sinó que el ritme i els contextos en què
s'organitzen, actuen de senyals per a l'espera anticipada dels efectes. És per
això que el component reglat de la vida adquireix un valor fonamental de cara al
manteniment de la salut, la prevenció de malalties i de lesions, i el ple rendiment
en la competició per a la que cada esportista -en la seva especialitat- s'ha
preparat.
 Hàbits
Com succeeix en la vida quotidiana de les persones que segueixen un horari de
descans, activitat i alimentació, els canvis d'horari els alteren el son, la disposició
per a l'exercici i la necessitat de menjar. En canvi, complir amb l'horari previst
facilita la seva satisfacció de tal manera que la regla de vida comporta l'ajust i la
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coordinació global de l'organisme en la realització de les activitats professionals
i el compliment de les exigències socials. Dit d’una altra manera, el trobar-se bé
i el rendir professionalment i esportiva depèn d'un descans, un exercici i una
alimentació saludable i adequada, però també d'un ritme de vida que els suporti
en una coordinació consistent.
En termes bàsics, un hàbit és un condicionament temporal i modal que pot ser
favorable, o no, al manteniment de la salut. Per costum grupal o per organització
personal en els contextos familiars, escolars, de treball o de diversió,
s’estableixen condicionaments diferenciats que donen compte d’una singularitat
psicobiològica. Els hàbits inclouen els components vitals reactius però es
defineixen pels condicionaments psíquics que els tornen personals i definidors
de la singularitat individual ja en la manera de viure.
Són bons hàbits els que suposen, primer fer un exercici regular més enllà de
l'ofici de cada individu, segon una alimentació sana i escollida segons sigui, entre
altres aspectes, la feina que un té i el clima del lloc on es viu, i tercer el descans
regular en condicions favorables. Existeix el consell mèdic i social sobre les
bones pràctiques en aquells aspectes basics de la vida, tanmateix no existeix
un tractat de la salut centrat en els hàbits, que els sistematitzi i serveixi de base
de l’acció educativa a la família, l'escola, al treball i segons les diferents etapes
de la vida.
Són mals hàbits els que porten a la pèrdua de salut i a la malaltia. Tampoc
s'identifiquen i s'ensenyen amb determinació en l'escola i en altres contextos
socials. És més, normalment es coneix el seu efecte negatiu quan els individus
es troben ja amb els seus efectes. O com succeeix normalment, es coneixen com
informació potencialment útil però la motivació per al manteniment de l'hàbit
negatiu és superior a la motivació per a la seva interrupció.
Dir finalment que la preparació física i el condicionament fisiològic són, en tot
cas, intervencions educatives específiques sobre els hàbits que comporten la
millora en el rendiment fisiològic, el rendiment ple de les capacitats dels òrgans i
sistemes orgànics, l'evitació de les atròfies per desús de l'activitat d’òrgans i
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sistemes orgànic, i la potenciació d'un exercici que té com a efecte canvis
morfològics i anatòmics favorables per rendiment màxim en la competició.
2.1.3 Anticipació Emocional
L'aspecte més rellevant de la fisiologia i el condicionament humans, tant si és
temporal o modal, és el del seu component emocional. És, en tot cas, el que
desperta més atenció psicològica, tant pel que fa al tema general de la salut, com
en el més concret de la preparació física específica per al rendiment en cada
esport.
Sobresurten experiències d'esportistes relacionades amb el plaer de fer exercici
i de moure’s, també el plaer condicionat de la victòria i l’èxit. Per contra, el dolor
que apareix en determinats tipus d'entrenament, en els accidents i amb les
lesions, poden tornar aversives determinades circumstàncies o pràctiques
esportives. Destaca també la por a perdre pel què té de fracàs però sobretot per
les conseqüències que té el perdre en una societat que valora en sobre manera
el guanyar.
El tema emocional pot resultar complex i exigent d'una consideració social del
mateix en l'esport quan es plantegen situacions d'eventual masoquisme o de
temeritat, per posar en risc la salut de l'esportista. Una experiència repetida en
el món del ciclisme és que als futurs corredors se'ls avisa que en aquell esport
s'ha de d'aprendre a patir, ja que l'entrenament comporta en determinat moment
el dolor en les cames i el sofriment lligat als estats de fatiga muscular i a la
constatació de la debilitat comparada amb el vigor dels altres. Aquesta
experiència es repeteix ara en altres esports, com els anomenats extrems, on
part del repte esportiu consisteix, precisament, en sobreposar-se a estats
orgànics dolorosos i de fatiga quan aquests apareixen. Però també es dóna en
situacions menys aparatoses com en les que demana a les gimnastes rítmiques
que somriguin com a forma habitual de amagar l'esforç i el potencial dolor per
l'acció en curs. En tots aquests casos es produeix un condicionament contra
natura biològica pel qual allò que és dolorós i aversiu i convida a cedir, s'associa
amb el que és apetitiu com és guanyar o bo per a la salut o la superació personal
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o l’èxit social. Dit en breu: succeeix que allò que és aversiu es torna apetitiu
perquè ho anticipa.
En aquest ordre de coses, hi ha experiències realment impressionants com les
que es plantegen en esports on l’entrenament porta a canvis morfològics i
anatòmics contraproduents. Així s'ha pogut escoltar en esports com el
taekwondo que el que guanya és el que està “trencat”; fent referència a la
consecució de moviments de les extremitats tals que comporten alteració
anatòmica de les seves articulacions. L’objectiu del guanyar, lamentablement,
pot amb tot i no és un tema exclusiu de l’esport. Per això frases com “vèncer o
morir” haurien de causar esgarrifança encara que només fos per la radicalitat
que anuncia en la definició dels objectius personals.
En un altre ordre de coses i en una experiència més comuna, el tenir por de
perdre o al no complir amb les expectatives de l'entrenador i el públic, és una
cosa que acompanya molts esportistes en moltes competicions i fins en tota la
seva vida esportiva. L'ansietat, com a emoció negativa o aversiva, ha estat
l'habitual en la consulta dels psicòlegs de l'esport i té moltes concrecions, des de
les que van lligades a la proximitat o llunyania de la competició, fins a les que
van lligades als aparells o instruments amb què es realitzen, passant per
l’angoixa que alguns tenen davant la presència de públic.
El que s'ha fet amb més freqüència ha estat intentar reduir o eliminar la ansietat
aversiva, per així donar sortida al potencial tècnic i tàctic de l'esportista. S'ha fet
amb mètodes de dessensibilització, de relaxació, sofrològics, místics i altres. En
el món de l'alta competició, però, es troben mètodes alternatius com els que
consisteixen en contracondicionar l'ansietat negativa i aversiva perquè aquesta
sigui positiva i apetitiva; és a dir convèncer-se mitjançant la auto instrucció verbal
que allò que apareix com negatiu per als altres, per a un mateix és positiu i
desitjable; tot amb la idea rectora que pensar així canviarà el signe negatiu de la
tensió i portarà a guanyar i a l'èxit esportiu. L'estat de fluència -flow, en anglèses presenta com aquest estat al qual s'arriba no per reducció d'ansietat
competitiva sinó per la seva conversió en ansietat positiva; de desig i gaudi.
Conversió que ve motivada pel lligam que s’estableix entre un fer i uns objectius
competitius futurs desitjats.
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Concloure aquest apartat dient que esport i psicologia s'han trobat especialment
en les alteracions emocionals de tipus negatiu que sorgeixen de l'entrenament i
les competicions exigents. L'ansietat relacionada amb el dolor i la por ha estat la
més estesa i representativa. No obstant això i com ja s'ha apuntat, l'activitat física
i l'esport es sostenen per una emocionalitat positiva ja des de la seva base
fisiològica. En efecte, fer exercici té com a efecte la satisfacció d'una necessitat
orgànica bàsica que és la de moure’s i que contrasta amb la ira, com resposta
orgànica característica de la privació de moviment. Cada esport és una manera
de moure’s que comporta gust i gaudi pel sol fet de fer-lo i com a primera
expressió de llibertat, més enllà d'aspectes apresos posteriorment relacionats
amb la selecció de gestos tècnics i de jugades tàctiques. Quan, a més, la
necessitat orgànica es torna hàbit, la vida s’organitza en un habituació plaent que
lliga l’entrenament amb la competició, aquesta amb la companyonia i les
relacions socials, tot emmarcat en el cicle virtuós de voler guanyar i acceptar el
perdre, que és com es planteja normalment l’esport en la nostra societat. És per
això que es pot dir que el condicionament i l'anticipació emocional apetitiva,
constitueixen l'entramat més bàsic i permanent de la motivació esportiva i de la
voluntat dels esportistes per seguir practicant esport.
2.2 PERCEPCIÓ
Percepció és el concepte que defineix l'ajust psicològic als canvis físics i químics
de l'entorn. Entronca funcionalment amb la fisiologia sensorial i amb el vast tema
de les sensacions i interferències sensorials, i en tots els sentits externs i interns
de cada organisme. Per això l'estudi de la Percepció va sempre lligat al tema de
la Sensació. Però, al seu torn, presenta una autonomia funcional nítida que la
distingeix d’aquesta: la Sensació és reacció sensorial i la Percepció associació
entre sensacions. Això explica la distinció concreta i bàsica entre l’Anticipació
com a efecte de la Percepció i el Temps de Reacció o la Latència com a efecte
de la Sensació.
2.2.1 Ser veloç i ser ràpid
Un destacat jugador de futbol deia alguna cosa així com que ell no era més veloç
que els altres, però era d'alguna manera superior a ells per què s'avançava a les
seves accions. El comentari de la figura futbolística ens porta a una contraposició
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interessant: la que hi ha entre ser veloç i ser ràpid. En efecte, ser ràpid no és el
mateix que ser veloç. Ser ràpid vol dir fer una cosa que, sense millorar la
velocitat, et fa guanyar el que és més veloç, o igual de veloç que tu. Aquest fer
s'identifica amb l'anticipació. Anticipar és, per dir-ho així, ser ràpid més enllà de
ser veloç.
La velocitat, com hem vist, és una de les anomenades "qualitats físiques", al
costat d'altres com la força i la resistència. Si diem que ser ràpid és millor que
ser veloç, també estem dient que la coordinació és millor que la força i que la
persistència en l'acció és millor que la resistència.
Centrant-nos en la força, és clar que, com diu el refrany, és millor enginy que
força. Això és molt similar a dir que és preferible la rapidesa a la velocitat. Un
individu amb molta força, deguda a la seva estructura anatòmica i a les seves
característiques fisiològiques, és un individu impotent davant un altre que
coordini millor els moviments que intervenen en una acció de força. De la mateixa
manera, un individu a qui se li reconegui una gran resistència física o fisiològica
pot ser menys resistent a l'acció física que un altre que sigui persistent per una
motivació o una voluntat més gran. Això és el que ja s'observen els fisiòlegs de
l'exercici de forma repetida en les seves anàlisis i valoracions funcionals d'esforç,
i el que destaquen els psicòlegs d'esport en la seva aportació més bàsica en els
temes del rendiment.
Tot això ens indica, en tot cas, que més enllà de la qualitats físiques estan les
qualitats psicològiques i que aquestes són més definitives en l’explicació
del rendiment final d'un esportista, que no aquelles. En parlar d'anticipació
parlarem d'una qualitat psicològica que servirà a la comprensió de la velocitat i
de la rapidesa, però també servirà a la comprensió de la força i la destresa i a la
comprensió de la resistència i la persistència. Perquè, en efecte, més enllà de
les dites qualitats físiques, que tenen en compte els aspectes pròpiament físics
però també els aspectes fisiològics de les accions, hi ha les qualitats
psicològiques que sovint són referides com les qualitats coordinatives; és a dir,
els aspectes relacionats amb l'aprenentatge, el domini de l’acció tècnica i tàctica,
i la motivació per realitzar les accions motrius
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2.2.2 Sobre el concepte d'anticipar en l'àmbit de la conducta perceptivomotriu.
Tornant novament als diccionaris, anticipar és un concepte situat en una
categoria d’acció i és sinònim d'avançar, avantatjar, passar davant o ser primer.
En el llenguatge ordinari es contraposa a retardar o demorar. Anticipació és un
concepte que expressa també l'acció però, principalment, l'efecte d'aquella acció.
És sinònim d'antelació, precedència, anterioritat i rapidesa. Anticipació es
contraposa a retardació o també a lentitud.
En ciència, els conceptes d'anticipar i d'anticipació s'usen igual que en el
llenguatge ordinari, però parteixen del fet fonamental pel qual un subjecte no
reacciona a un estímul, sinó que avança la seva resposta fins al punt que redueix
o anul·la la latència o el temps de reacció biològic. Aquest avanç de l'inici de la
resposta, pot anar des del reaccionar amb antelació a un estímul fins al
reaccionar amb retard, però sense arribar al valor del temps de reacció biològic
per a cada sensibilitat. Com és sabut, el Temps de Reacció (TR) biològic per a
un estímul auditiu mitjà està en unes 17 centèsimes de segon (csg) i per a la
visió en unes 20 csg. Quan parlem d'anticipar parlem que aquest TR biològic es
pot anul·lar completament i que els subjectes poden donar un TR de 0 csg. Això
comporta el dir que hi ha una manera de reduir el TR i de superar les limitacions
biològiques, i que va més enllà dels factors fisiològics que expliquen les
variacions en el TR -com són la intensitat de l'estímul, la seva posició, la fatiga o
adaptació, i altres- per plantejar que es pot reduir completament el temps de
reacció en base a una funcionalitat que permet iniciar la resposta en el mateix
moment que es presenta l’estímul.
La psicologia de l'activitat física i l'esport s'interessa fonamentalment en aquest
fet clau del anticipar com a fenomen diferent i funcionalment superior al
reaccionar i abasta el fet concret que segons sigui la necessitat un individu pot
respondre abans de l'aparició de l'estímul, coincidint amb ell o unes mil·lèsimes
després de la seva aparició, com succeeix en les sortides d'atletisme on no es
permet reaccionar abans de 90 o 100 mil·lèsimes de segon després del tret de
sortida. L’ interès de la psicologia s'ha centrat, precisament, en desenvolupar una
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anàlisi funcional que expliqui l'anticipació amb el màxim rigor i en la seva
dimensió d'ajust a les necessitats de cada situació.
2.2.3 Reaccionar i Anticipar.
Com ja s’ha dit, darrere d'aquestes dues paraules -Reaccionar i Anticipar- hi dues
ciències senceres: la Biologia i la Psicologia, respectivament. Per això és
rellevant prendre unes precaucions terminològiques i científiques.
Els biòlegs, més concretament els fisiòlegs, parlen de Reacció indicant el
fenomen biològic bàsic que descriu l'estímul i la resposta que provoca . Amb
aquesta definició de Reacció s'inclouen molts fenòmens biològics com ara els
tropismes en plantes i els tactismes en animals inferiors, els Instints com
conductes adaptatives globals a l'entorn en tots els animals, els Reflexos com
reaccions parcials d'adaptació en tots animals i el que genèricament es
denominen Reaccions Orgàniques que inclouen les Reaccions Sensorials ,
d'un interès evident per al tema i l'àmbit que ens ocupa.
El concepte de Reacció s'identifica sovint amb el de Resposta i aquesta es diu
també sovint que és l’efecte de l’estímul. Tot i que aquest ús del concepte reacció
com a resposta pot comportar el dir que la causa de la resposta és l’estímul, ens
serveix per a indicar que la fisiologia tracta de reaccions "incondicionades". És a
dir: de reaccions que s'expliquen pel funcionament predeterminat biològicament
entre un estímul i la resposta que provoca. D’altra banda, la latència i el temps
de reacció quan es sinònim d’aquesta, són efectes de la reacció, no pas dels
estímuls o les respostes per separat. Per això la latència és diferent d’un òrgan
sensorial a un altre i segons altres característiques de les reaccions orgàniques,
com la posició on se situa un estímul o bé on es projecta respecte de l’òrgan
sensorial.
Quan parlem de Anticipació, en canvi, l'univers de fenòmens que ens trobem
és completament diferent, encara que molt sovint també continuem parlant de
Temps de Reacció o de resposta. En efecte, quan un subjecte s'anticipa a un
estímul no està reaccionant a ell de manera incondicionada, sinó que ho està
fent de forma condicionada. Això significa que tampoc hi ha un estímul que la
provoca sinó que hi ha una nova relació funcional tal que la associació entre
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reaccions comporta la resposta condicionada i l’efecte anticipatori que interessa
la psicologia.
Els fenòmens als quals obliga a atendre la Anticipació són psicològics i es
refereixen bàsicament amb els conceptes de Associació i de Constància
perceptiva o interactiva. Ens expliquem: definim associació com a relació
construïda entre reaccions orgàniques. Quan aquesta associació es basa
específicament en reaccions sensorials parlem, en primer lloc, de Constància
perceptiva. Diem, simplificant l’expressió, que una Constància perceptiva és una
relació associativa entre “estímuls” de tal manera que aquesta relació em permet
no reaccionar a cada un per separat sinó a un en funció de la relació establerta
amb l'altre. Si la relació ho és en el temps, parlarem d'anticipació temporal; si ho
és en la manera d'estimulació, parlarem d'anticipació modal i si hi ha una doble
relació parlarem d'anticipació temporal i modal o témporo-modal.
També, de manera preliminar, cal dir que hi ha dues dimensions de la velocitat
en les accions o conductes: la velocitat de reacció i la velocitat de moviment. A
la seva mesura se l'anomena, respectivament, Temps de Reacció (TR) i Temps
de Moviment (TM). En la investigació sobre el tema és habitual prendre la mesura
de totes dues. Així, quan davant d'un estímul visual o auditiu es demana a un
subjecte que reaccioni prement un botó o desplaçant un peu, es mesura el temps
que va des de l'inici de la presentació de l'estímul (Ey) fins a l'inici de la resposta
del subjecte (IR) i que normalment es fixa en l'inici del primer moviment de la
resposta global del subjecte. Aquest és el TR. Després es mesura el temps des
d'aquest moment (IR) fins al final de la tasca segons sigui aquesta (FR); aquest
és el TM.

Figura 1. Esquema de la mesura del Temps de Reacció i del Temps de Moviment.
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L'estímul d'alerta (Ex) pot ser qualsevol estímul- normalment un estímul visual,
un so o una expressió verbal- que avisa que es va a presentar un estímul al qual
cal reaccionar. Els punts suspensius representen l’avantperíode, és a dir l'interval
variable de temps que ha de transcórrer entre el senyal d'alerta i l'estímul
elicitador (Ey). Atès que la mesura es pren diverses vegades, la idea d'interval
variable adquireix sentit ja que cada vegada que es repeteix el procediment de
mesura l'interval varia i oscil·la al voltant d'un valor preestablert.
Un tema destacat en la investigació sobre el TR és que la durada i la variabilitat
de l’interval són dos factors que, per separat i en interacció, incideixen en el
resultat final de la mesura i no hi ha massa control metodològic sobre això.
L'estímul elicitador (Ey) és l'estímul al qual el subjecte experimental ha de
reaccionar el més ràpid que pugui, amb una acció acordada amb
l'experimentador. Aquesta acostuma a ser prémer un botó o palanca, o aixecar
o desplaçar un peu, o saltar d'una plataforma a una altra. Els temps -TR i TM- es
prenen normalment en centèsimes de segon.
S'han realitzat quantitats ingents d'estudis sobre aquesta mesura amb diferents
interessos i perspectives. Nosaltres ens centrarem en un tipus d'investigació, a
l'efecte d'introduir el concepte d'anticipació i mostrar la seva rellevància
explicativa.
Quan es fa que l’avantperíode sigui constant en les successives mesures,
s'observa que els subjectes –encara que no se’ls hi demani- redueixen de forma
dràstica el TR, i fàcilment fan coincidir l'inici de la seva resposta amb l'inici de la
presentació de l'estímul elicitador. La mesura llavors queda de la següent
manera, representada a la Figura 2:

Figura 2. Mesura del TR i de Moviment amb l’avantperíode constant.
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Efectivament, quan hi ha constància de l'avantperíode, els subjectes anticipen
la presentació de l'estímul elicitador i fan coincidir l'inici de la seva resposta amb
l'inici d'aquell estímul. També poden contestar abans però, normalment, es
valora la coincidència o l’ajust i nos pas el respondre amb antelació, ja que
normalment allò que es demana és ser el més ràpid possible un cop es presenti
l’estímul elicitador.
En tot cas, aquesta és la manera perceptiva i natural com es millora
definitivament el temps de reacció individual: la constància de l’avantperíode
permet una orientació apresa sobre la seva durada, de tal manera que en lloc de
reaccionar a un estímul s'anticipa l'acció a la seva aparició.
Aquest fenomen simple posa de manifest una gran veritat científica i és que la
manera de reduir el Temps de Reacció consisteix en orientar-se -de forma
conscient o inconscient- respecte d’una constància temporal que l'anul·la.
Hi ha, en tot això, una qüestió aplicada i pràctica d'una gran transcendència,
relativa al que s'ha dit sobre ser veloç i ser ràpid: ser ràpid és reduir el temps
de reacció per anticipació. Això és el que es mostra a la Figura 2, el temps
invertit en l'acció s'ha reduït de manera dramàtica però tota la reducció es deu a
l'eliminació del Temps de Reacció. El subjecte que aprèn a anticipar es torna
més ràpid perquè elimina la dependència reactiva de la seva actuació en qualitat
i en quantitat, i fa que cap variable fisiològica sigui rellevant davant la seva
actuació anticipatòria psicològica.
Tal com hem apuntat, el TR varia per factors com ara la intensitat, l'àrea, la
posició o la durada de l'estímul; també pot variar pel tipus d'òrgan sensorial o
l'estat d'aquest òrgan, però cap d'aquestes variables té res a fer ni d'explicar
quan un subjecte percep la durada de l’avantperíode i s'anticipa.
Rapidesa de reflexos. Una expressió característica de la narració de les accions
esportives és que es qualifiqui de ràpid o de lent de reflexos al jugador que
s’anticipa o que respon amb retard, respectivament. A vegades sí que es tracta
de reflexos, però majorment es tracta de rapidesa aconseguida amb l'anticipació,
o de lentitud o fins inacció provocada per la previsió o imprevisió del que va a
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succeir. Els reflexos són reaccions orgàniques que, com a tals, estan subjectes
a les lleis biològiques, però quan hi ha constàncies allò que s’esdevé és que els
esportistes es tornen ràpids o lents perquè s’ajusten més be o més malament a
elles. Llavors el tema no és de rapidesa de reflexos sinó de capacitat
d'anticipació, i del major o menor ajust anticipatori segons siguin els factors y les
lleis psicològiques.
I encara hi ha més: parlar de "rapidesa de reflexos" per a accions apreses no té
cap sentit, ja que els reflexos són l'estímul i la reacció que provoquen de manera
no apresa o incondicionada. I està clar que la majoria d'accions físiques i
esportives no són reflexes sinó accions i encadenaments d'accions que, tot i que
automatitzades, són apreses i sotmeses a coordinació.
Aquest és, sens dubte, un tema crític de l'entrenament esportiu ja que si
l'entrenador pensa en termes del primer procurarà trobar al subjecte ràpid i
s'inhibirà del seu entrenament, en canvi si pensa en termes del segon
plantejament observarà i investigarà com funciona i com varia l’anticipació i
procurarà –aplicant-ho- ensenyar i entrenar a qui no és ràpid, o no ho és tant o,
simplement, no és consistent en les seves accions anticipades.
El Temps de Moviment, per la seva banda, no es modifica com ho fa el TR si es
tracta d'un moviment simple i ja après. Però no hi ha cap dubte que els
moviments que comportin coordinació d'accions pot també haver-hi reducció,
precisament en aquest punt en el qual s'exigeix coordinació. D'això parlarem més
endavant, aquí és suficient dir que si el moviment és simple i no subjecte a una
exigència d'aprenentatge pot presentar variacions degudes a factors mecànics o
fisiològics, però com a tal no és modificable psicològicament.
Quan es mesuren junts el TR i el TM el que s'altera, insistim, és el Temps de
Reacció i això fa que l'individu que abans era lent ara sigui ràpid, sense haverse alterat significativament el seu moviment. Això és el que succeeix en l'esport
i en la vida en general: la rapidesa és una qualitat que es deriva de la percepció
de la durada entre els canvis sensorials; la velocitat de moviment, en canvi,
deriva del funcionalisme muscular i esquelètic.
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Les situacions quotidianes en què hi anticipació temporal són moltes. Entre elles
destaquen totes les que tenen a veure amb automatismes. Atès que les
màquines actuen amb una gran regularitat, els individus ràpidament ajusten les
seves respostes als temps de l'automatisme. Així, un ordinador realitza les
operacions que se li demanen amb el mateix temps d'execució de tal manera
que cada usuari pot iniciar la seva resposta a la qual va a realitzar
automàticament l'ordinador, fent coincidir l'inici de les accions respectives. A les
cadenes de muntatge de les fàbriques, en l'ús dels electrodomèstics i en altres
casos es dóna sempre aquest fet psicològic fonamental: com que hi ha un
interval regular entre els canvis d'estimulació, un pot anticipar la presència d'un
canvi i pot ser tan ràpid que desapareix el temps biològic de reacció.
Aquest fet psicològic de l'anticipació perceptiva explica alguns comportaments
curiosos com el que, per exemple, es pot donar en l’ús dels ascensors als
habitatges de pisos. Es pot observar, si es donen les condicions, que un subjecte
doni una resposta de flexió dels genolls que anticipa la parada de l'ascensor quan
aquest de fet no s'atura. Passa que en usar els ascensors es creen constàncies
temporals per pis i per recorregut repetit, segons el pis al que un va. Si per
qualsevol raó, com pot ser que un usuari a l’exterior activi el recorregut a un altre
pis, l'ascensor no para quan toca, l'usuari a l’interior de l’ascensor dóna igualment
la resposta de flexió que habitualment li serveix per esmorteir la petita sacsejada
de quan para.
Els exemples de la vida quotidiana poden ser molts més i d'interès divers, però
és en l'esport on l'interès de la diferència entre reaccionar i anticipar adquireix la
seva rellevància màxima i, a més, mostra la complexitat de com ocorren aquells
dos fenòmens. Així, a la sortida de la proves de velocitat d'atletisme es dóna un
tret al qual s'ha de reaccionar. Més enllà del que diu el reglament, els jutges
acostumen a ser molt regulars en el temps que va entre el senyal d'alerta
"Llestos" i el tret; normalment es mouen entre 1,3 i 1,5 segons. Això fa que els
atletes puguin anticipar-se al tret. Però no ho fan perquè el mateix reglament
prohibeix donar la resposta per sota, per exemple, de 100 mil·lèsimes de segon;
si ho fan, donen sortida nul·la i penalització. Tot i això, els atletes s'anticipen ja
que els seus temps de reacció se situen just per sobre de les 100 mil·lèsimes.
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Iniciar les carreres a 110 o 120 mil·lèsimes del so s'explica per l'anticipació, ja
que de no haver regularitat en els jutges - o de no haver estat captada pels
atletes- els temps s'allargarien i se situarien en els valors normals per estímuls
auditius intensos que serien d'unes 160 mil·lèsimes de segon aproximadament.
Sortida Falsa o nul·la . Aquesta situació particular en què un atleta o diversos
surten abans de donar-se el tret o abans de les 90 o 100 mil·lèsimes de segon,
o fins i tot quan el jutge de sortida l'anul·la, quan veu que un subjecte surt molt
abans que els altres, és una situació que mostra fins a quin punt els atletes poden
anticipar el tret i iniciar la seva acció d'acord amb la constància que hi ha entre
el "Llestos" i el tret. De fet qualsevol atleta velocista pot realitzar aquest ajust
perceptiu i el fet que no ho faci és degut, com dèiem, a que està prohibit. També
pot passar que millorar la velocitat de sortida no formi part del plantejament de
carrera, ja que la velocitat de reacció pot ser considerat un segment massa curt
de la mateixa i potencialment disruptiu. En tot cas, els atletes que volen reduir el
seu temps de sortida poden –entre altres possibles tècniques- assistir a la
sortida que dona un determinat jutge per veure quin és l'interval en què acostuma
a donar la sortida i la seva variabilitat. En base a això, creen una expectativa
temporal de quin serà l'interval en la seva sortida i procuren iniciar la seva
resposta d'acord amb això i atenent les regles de sortida. Les sortides nul·les
col·lectives es donen, principalment, perquè el jutge de sortida estudiat triga -en
aquella sortida- una mica més del que és habitual en ell i així posa de manifest
l'existència de la resposta anticipada en els atletes. Quan la sortida nul·la és
individual pot ser pel mateix, ja que hi ha atletes que intenten ajustar més que
uns altres la seva resposta; també s’hi poden sumar efectes de l'ansietat o
d’altres determinants.
En l'esport hi ha moltes situacions similars a aquesta de l'atletisme i en què
acostuma a succeir fenòmens equivalents. Així en la sortida a les regates de
vela, hi ha un procediment de sortida on els intervals són regulars i per tant es
procura iniciar la sortida just en el moment de sentir-se la botzina. El fet
anticipatori és definitiu i les tripulacions fan tot el possible per ajustar al màxim la
sortida perquè sigui coincident amb el senyal del comitè. Tot es més lent que en
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l’atletisme però en canvi no es penalitza l’anticipació més ajustada al so de la
botzina i l’entrenament anticipatori de la sortida és més rellevant.
2.2.4 Ritme, sincronització i canvi de ritme.
Una situació molt il·lustrativa de l'anticipació, no com avanç de la resposta sinó
com a ajust d'aquesta als canvis físic de l'entorn, és el seguiment del ritme .
Quan seguim el ritme d'una cançó o d'una composició, per complexa que sigui,
es dóna o s’ha de donar una coincidència entre l'inici de cada compàs i l'inici del
seguiment que cadascú fa. Els músics parlen que hi ha una nota d'atac que fixa
l'interval regular de la música. En existir aquest interval regular cada individu pot
aprendre a fer coincidir la seva acció diferencial amb els diferents instruments i
amb els altres músics. En base a això s'aconsegueix la sincronització de tots
els participants en el seguiment o execució d'una determinada composició.
Esports com la Gimnàstica Artística i la Natació Sincronitzada il·lustren
esplèndidament la necessitat de sincronia com a aspecte rellevant del rendiment
humà. Es valora l'ajust temporal de cada participant al ritme de la música
escollida per a l'execució; la sincronia forma part del rendiment i així es valora.
El ritme és present en molts altres esports ja que els esdeveniments sobre el
qual es basa el joc poden comportar ritmes més o menys rígids. Així, en esports
com el tennis o l'esgrima, es creen ritmes en l'execució dels oponents de tal
manera que poden donar-se anticipacions per efecte de la constància temporal
en l'intercanvi de cops o per la repetició regular dels passos d'atac o retirada.
Aquests ritmes que permeten anticipar l'acció també són la base d'una tàctica
individual fàcil d'observar: el canvi de ritme. Quan es dóna un intercanvi de cops
regulars en el temps entre tennistes, per exemple, un d'ells pot canviar aquest
ritme donant un cop abans del que era habitual en la cadència donada. Això pot
comportar que el contrari no ho esperi i mostri un desajust en el joc, degut a que
la seva expectativa temporal estava lligada a l'interval "acordat" prèviament, per
dir-ho així. Qui fa un canvi de ritme, en tot cas, juga amb el ritme creat que ha
fixat una constància temporal per, després, trencar-la a fi d’obtenir un eventual
avantatge en el joc.
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Caminar i córrer són accions motrius bàsiques i encadenades en els humans i
en els seu encadenament comporten un ritme d'execució. Al caminar, el ritme té
intervals llargs, en la marxa atlètica el caminar es torna més ràpid i en el córrer
importa la rapidesa del ritme que implica unes accions motrius diferents, més
globals i de major dispendi fisiològic. En els tres casos, però, es dóna un ritme
del pas on el subjecte és l'actor i el perceptor del ritme. A vegades hi ha dificultats
per executar aquest ritme, com succeeix en persones a qui els és difícil marcar
el pas, per ansietat o per distraccions que poden ser degudes a diferents
determinants. Però, en els tres cassos, l’orientació perceptiva temporal és la
base funcional de l’encadenament de passos.
Un tema de més interès en aquest context, és el que s’identifica com "agafar a
contrapeu ". En general aquesta expressió vol dir que un jugador que havia
d'iniciar una acció es trobava en la posició contrària al seu inici, just en el moment
en què l’havia de fer. És un altre cas de desajust temporal no per temps de
reacció sinó per la dinàmica rítmica de l’acció.
2.2.5 Anticipació modal.
Hi ha anticipació en un altre paràmetre o dimensió associativa. Ens referim a
l'anticipació que es realitza, no respecte de la constància temporal entre els
canvis físics, sinó respecte de la constància en les característiques físiques
d'aquests canvis. Llavors, parlem de constància modal i d’una anticipació
modal perquè hi ha una regularitat entre modes o tipus d'estimulació que la
permeten.
Així parlem de constància de la forma, quan jutgem una porta com rectangular
tot i que la vegem trapezoïdal des del nostre angle de visó; anticipem la seva
forma real més enllà de com ens apareix. Parlem de constància de color quan
un determinat objecte que té sempre el mateix color, se’ns presenta amb un altre
color per la il·luminació, per exemple, del lloc en el que es troba. És el cas de
l'arròs que normalment és blanc i el jutgem com a tal encara que aparegui lila
per la il·luminació de la botiga o aparador. Parlem de constància del so quan una
persona té sempre el mateix to i el mateix timbre de veu, de tal manera que
escoltada la veu la identifiquem. Parlem de constància del gust quan, sentit
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aquest per les nostres papil·les gustatives, identifiquem la substància que el
produeix. Així quan hem tastat repetidament un vi, podem identificar-lo i
relacionar-ho amb un nom i comarca, la seva composició de raïm i fins l’any de
producció. El mateix podríem dir de les constàncies olfactòries tan rellevants en
l'univers de les olors dels aliments i dels perfums. Sempre es tracta del mateix
fenomen psicològic bàsic: la relació associativa rígida entre sensacions ens
permet, sentida una o unes, anticipar l'altra o altres . El sentit funcional del
concepte "anticipació" aquí és igual que en el cas de l'anticipació temporal, però
es dóna en una dimensió o paràmetre diferent.
Al comú dels esports són especialment importants les constàncies de pes i les
constàncies espacials o posicionals. Elles ens permeten iniciar l'explicació del
que és la precisió en el rendiment i també, en general, de perquè hi ha subjectes
hàbils més enllà del fet de tenir vigor o de ser forts.
La constància del pes consisteix en la relació invariant entre la forma, la mida,
la textura i altres característiques d'un objecte respecte del seu pes. Així quan
em donen una pilota de bàsquet, l’agafo fent la força necessària per sostenir-la
en funció del que és habitual que pesi. Aquest acte tan simple no és però reactiu
ni sensorial, és perceptiu: he après, encara que sigui de forma inconscient, que
a aquest objecte li correspon tal pes i això em permet posteriorment anticipar la
força necessària per agafar-lo, per aixecar-lo i per llançar-ho.
Quan parlem de pes i de força per sostenir, agafar i llançar, sempre estem parlant
d’una habilitat i no pas d’una reacció de sospesament d’un objecte. Anticipar és,
doncs, més ajustatiu i definitiu per al rendiment, respecte de qualsevol acció que
signifiqui reaccionar o sospesar cada vegada un mateix objecte. En l'acte de
jugar amb una pilota o amb qualsevol altre mòbil, està sempre aquest acte
perceptiu bàsic de percebre i anticipar el pes, i no jugaria bé o tindria un
"handicap" per fer-ho qui cada vegada que li llancessin una pilota hagués de
sospesar-la per a “saber” el seu pes.
El que es diu dels objectes també es diu dels propis subjectes. Un manté el propi
pes de manera que, per a impulsar-se i fer un salt, precisa de la constància del
propi pes que li permet donar impuls necessari i únic en cada múscul que
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participa en el l’acció de desplaçament. En cas contrari no s'ajustaria la nostra
força muscular a les distàncies i als desnivells que conformen el nostre univers
físic i moltes accions tècniques esportives. Una il·lusió perceptiva, molt
il·lustrativa i ja referida, que demostra l'existència d'aquest aprenentatge
perceptiu és la que passa quan un aixeca una ampolla d'aigua "pensant" que
està plena però estant en realitat buida. Això succeeix, per exemple, quan
l'ampolla és nova i la línia d'aigua no es distingeix de les línies horitzontals de
l'envàs. En aquest cas i en d'altres, es realitza una força que resulta
desmesurada, precisament perquè es pretenia aixecar-la plena. Un subjecte que
no tingués fet aquest aprenentatge perceptiu no tindria aquesta il·lusió
propioceptiva, però no hi ha cap dubte respecte del fet que anticipar el pes de
l'ampolla significa un estalvi coordinatiu que, podent no ser molt rellevant en la
vida domèstica, sí que ho és en canvi en l'esport i en la vida professional en
general.
Un altre fenomen que il·lustra el mateix fet és que la gravetat fa que els objectes
i els propis subjectes no pesin el mateix en una altura que en una altra, de tal
manera que un ha d'aprendre a anticipar la força necessària per a manejar-se
amb soltesa en cadascuna de elles. És per això que els astronautes deuen
realitzar aprenentatges perceptius nous per a les situacions d'ingravidesa. Sense
anar tan lluny, un gimnasta ha d'aprendre a regular la seva força segons l'altura
on realitza la competició, ja que no és el mateix competir a nivell del mar que en
una ciutat situada a dos mil metres d'altitud. Un mateix cos pesa menys a 2000
metres que a nivell del mar i això comporta regular la força d'empenta i de
contacte amb el terra. Aquests aspectes que apareixen com d'una exigència
superior, són de fet quotidians en l'esport i estan molt presents en la vida de tots
encara que sovint estiguin automatitzats i no siguin presos en consideració.
Les constàncies espacials o posicionals són potser encara més rellevants en
l'esport que les de pes i que qualsevol altra. En efecte, els esports es realitzen
en espais delimitats espacialment de manera que poder anticipar la distància on
es troben els objectes i els límits de reglamentaris de l'acció, és rellevant per
guanyar i perdre. Així, un porter ha de "cobrir" la porteria per evitar el gol. Aquest
"cobrir" significa anticipar el límit que li exigeix actuar. Es diu que un porter "fa
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vista" quan no reacciona per una pilota perillosa però que ell ja sap que no entra
a porteria. De vegades s'equivoquen, però rarament en condicions normals. De
fet estan sempre "treballant" aquest aspecte quan, per exemple s'observa que
toquen una pal lateral de la porteria i tornen a la posició central; o, com s'ha pogut
observar sobretot en el passat, el porter de futbol feia una línia a terra equidistant
dels dos pals. Sempre es tracta del mateix: establir una constància de distància
per anticipar l'espai a cobrir.
En tots els esports que incorporen útils o instruments, les constàncies espacials
i posicionals són bàsiques. Així, un conductor d'automòbils té necessitat
d'establir constàncies perceptives amb el volant, el canvi de marxes, el fre i altres
instruments de conducció a fi de poder anticipar amb precisió la seva posició i
recorreguts per a conduir amb la màxima eficiència. Qualsevol persona que
condueixi ha de desenvolupar aquest complex ajust perceptiu en l'espai de
conducció, de tal manera que quan s’hagi de centrar en la velocitat i a la carretera
o la pista pugui anticipar el lloc exacte en què es troba cada instrument i quin
desplaçament i força requereix cadascun dels elements de conducció.
2.2.6 Anticipació conjunta temporal i modal.
Les constàncies perceptives i l'execució anticipada simultàniament en el temps i
en el mode ens permeten abordar un altre tema d'interès. En efecte, una melodia
és una cadena regular de sons i ho és en el temps i en les notes que la
componen. L'aprenentatge d'una melodia requereix de la doble constància
temporal i modal i, per descomptat, el rendiment en l'execució musical o en
l'esportiva depèn de la coordinació temporal i modal de l’acció. Gran part de
l'entrenament consisteix a provar la coordinació existent i millorar-la. La tasca no
acostuma a ser simple ja que a les diferències existents en la coordinació
individual, se li suma l'assaig i la millora de la coordinació general de tots els
participants per tal d'aconseguir una harmonia excel·lent. En tot cas, millorar vol
dir afinar la resposta anticipada doblement al ritme i les notes d'una composició.
La doble constància en les accions va lligada a un altre concepte que suposa
l'anticipació perceptiva; és el concepte de encadenament . Un encadenament
és una execució que comporta el realitzar anticipacions consecutives en
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un ordre preestablert . Les cadenes d'acció són, d'altra banda, una cosa molt
definitori de la humanització, ja que tant en l'esport com en professions musicals
i artístiques en general, com en els diferents àmbits professionals, hi ha la
necessitat d'executar-les i fer-ho de manera coordinada.
A vegades, però, el criteri social d'èxit no és la coordinació en l'execució personal
o grupal d'una cadena sinó a ser ràpid a l'executar-la. És evident que molts
esports basen el seu criteri de guanyar o perdre en el temps global com s'executa
una cosa que comporta rapidesa d'execució: baixar esquiant per una pista,
pilotar un bòlid en un circuit o un vaixell en una regata, són exemples de la
necessitat de realitzar cadenes compostes d'acció amb l'objectiu de ser un el que
arribi al final abans o sent el més ràpid. Arribar el primer és el tema, està clar, en
molts esports i altres tipus de competició humana. Si un es planteja aconseguir
aquest objectiu millorant simplement la velocitat, tocarà temes tecnològics
merament físics, com aconseguir la menor resistència dels materials usats o, si
escau, aconseguint la màxima força i resistència d'un motor, o tocarà temes com
la força muscular que li permet aconseguir un millor empenta o la freqüència
major de gambada relacionada amb la fisiologia i la biomecànica. Però si el que
es vol és ser ràpid, s'haurà de treballar la coordinació temporal i modal de les
accions.
Pot ser il·lustratiu el prendre algunes cadenes motrius en què inicialment hi ha
reaccions als estímuls i posteriorment hi ha anticipació a ells. Cal pensar, per
exemple, en el procés d'aprenentatge de canviar les marxes d'un cotxe.
Inicialment un es troba que deu mirar on hi ha la palanca del canvi per agafar-la,
ha de comprovar en quin punt del recorregut de l'embragatge entra bé la marxa,
els efectes de cada acceleració i el moment de posar la següent. Quan un
s'observa a si mateix, en una fase d’un cert domini d'aquesta habilitat, pot
fàcilment constatar que el temps necessari per a realitzar tot el procés
d'acceleració del cotxe, s'ha reduït de forma dràstica. Això, és clar, no té res a
veure amb els reflexos d'un mateix ni amb la seva velocitat de moviments, sinó
que té a veure amb la sincronització de les accions que ha anat realitzant i polint
en la pràctica.
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No anem a abundar més en aquest tema de la sincronització de les accions, però
el lector ha de ser conscient que gran part de la nostra infància la dediquem a
regular la nostra activitat corporal a partir de les constàncies perceptives amb les
que ens trobem en el nostre entorn físic i les que ens exigeix el nostre cos com
a subjecte físic. Tenint en compte, per suposat, que el pes va canviant pel
creixement d’una manera tal que exigeix un ajust també canviant a ell. Com hem
vist, l'univers de constàncies perceptives i anticipacions resultants és ingent il·limitat de fet- ja que cada individu segons el lloc on viu, segons l'ofici o l'esport
que fa i l'especialització que desenvolupa en ells, genera ajustos anticipatoris
específics simples, encadenats i coordinats. Cal pensar només, per il·lustrar-ho,
fins on es pot arribar en activitats de tast d'olors o sabors, o en la coordinació per
a l'execució musical virtuosa o en l'execució reeixida d'una acció precisa en un
esport o activitat de risc.
2.2.7 Anticipar la durada i anticipar la velocitat
En la psicologia de la percepció hi ha una distinció interessant que obeeix a dues
realitats funcionals diferents. Ens referim a la distinció entre anticipació de la
durada i anticipació de la velocitat. D'entrada, aquesta distinció es centra en
l'orientació temporal i en el tema psicològic fonamental de la percepció del
temps però, com veurem, es fa també necessària per parlar de l'orientació
espacial i modal, en general.
Anticipar la durada d'un interval és el que acabem de veure, però anticipar la
velocitat d'un mòbil és diferent i requereix prendre en consideració un nou
element conceptual i funcional: el concepte d’indici perceptiu . En ciència
psicològica, un indici és un valor d'estimulació que indica un altre valor
d'estimulació. En el cas d'orientació temporal que ens ocupa ara, la velocitat
inicial d'un mòbil que es desplaça és l'indici del moment en què arribarà a un punt
determinat. Així, si em llancen una pilota que va directe al meu cos, la forma
d'esquivar-la o d'agafar-la consisteix - en tots dos casos- en veure quina és la
seva velocitat inicial per anticipar el moment en què arribarà a mi. La velocitat
inicial mai és igual d'un llançament a un altre i, per tant, l'única manera que tinc
d'anticipar cada vegada l'acció correcta d'agafar o esquivar és fixar-me en les
velocitats que -llançament a llançament- va prenent el mòbil. Percebre la
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velocitat és això: l'establiment de correspondències entre valors temporals
inicials de desplaçament i moments futurs d'un mòbil.
Els indicis de velocitat són normalment els moviments del subjecte físic o
organisme que llança el mòbil, o la velocitat inicial de desplaçament del mòbil
sobre el que un ha d'orientar-se i actuar. D'altra banda, aquests indicis han de
ser relatius al tipus de velocitat i tenir en compte si aquesta és uniforme constant,
uniforme accelerada o bé uniforme desaccelerada. Un individu, esportista o no,
pot no saber de conceptes relatius a la velocitat ni a la percepció, però està clar
que hi ha una habilitat perceptiva que alguns subjectes tenen i altres no, i que
entre els que la tenen hi ha qui la realitza millor i hi ha qui la realitza pitjor.
Aquesta habilitat de percebre la velocitat és, en tot cas, una habilitat clarament
diferent a l'habilitat d'anticipar un interval que defineix el percebre la durada en
la qual, com vèiem, una constància perceptiva temporal permetia una anticipació
que anomenem simple. Al percebre la velocitat, en canvi, tenim una configuració
perceptiva i una anticipació que anomenem coincident i que defineix l'ajust
temporal a un mòbil que pot prendre diferents velocitats, llançament a
llançament. Aquesta última anticipació és la que es dóna respecte al moviment
o desplaçament dels objectes i del propi subjecte com a cos que també està
subjecte al desplaçament local. És també l'anticipació més exigent des d'un punt
de vista perceptiu i la més rellevant de cara a l'explicació de les activitats físiques
i esportives.
Un aspecte que confirma el fet que en el cas de l'anticipació coincident estem
davant d'un fenomen diferent respecte de l'anticipació simple, és que l'exigència
de pràctica en un i altre cas és també molt diferent: anticipar la durada d'un
interval és fàcil, s'aconsegueix en pocs assajos. En canvi l'ajust anticipatori a un
mòbil comporta centenars d'assajos. Un correlat d'aquest mateix fet en la vida
dels individus és que els nens poden seguir un ritme molt aviat en la seva
infància, en canvi l'anticipació correcta d'un mòbil es dóna bastant més tard en
el desenvolupament.
Les situacions en què es dóna percepció de la velocitat són molt diverses i poden
variar també pel que fa a complexitat. Percebre i anticipar el moment de contacte
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d'un mòbil en una diana, percebre i anticipar el moment de contacte d'un mòbil
en el meu cos o a la meva mà, o preveure quina velocitat he d'imprimir a la meva
carrera per arribar a un mòbil que es desplaça en qualsevol direcció, són
exemples de percepció de la velocitat que apunten cap a la varietat de situacions
possibles.
Pel que fa a la complexitat cal pensar en la situació de conducció en què cal
calcular la velocitat que he d'imprimir al meu cotxe en l’avançament a un altre
que es desplaça a una determinada velocitat, tenint un temps limitat perquè un
altre vehicle s'acosta en direcció contrària amb una altra velocitat a considerar.
Hi ha qui davant de situacions com aquesta, s'inhibeix del càlcul perceptiu i opta
per esperar a tenir la via aclarida i a disposar de molt recorregut per realitzar
l'acció d'avançament. Per contra, hi ha activitats esportives on aquesta habilitat
anticipatòria complexa és necessari afrontar-la i és altament exigent. Cal pensar
en els avançaments en la carreres de motos o cotxes on, tot i que no hi ha
vehicles que circulin en direcció contrària, els càlculs per a regular la velocitat en
determinats moments no per automatitzats deixen de ser extraordinaris.
2.2.8 Anticipar la direcció i la posició
Percebre el moviment és dues coses: percebre la velocitat i percebre la
direcció, simultàniament, d'un mòbil. Percebre el moviment comporta llavors la
doble anticipació coincident al moment i a la posició d'un objecte o subjecte en
desplaçament o moviment local. Per a això els indicis també han de ser dobles:
als indicis de velocitat se'ls han d'afegir els de direcció. Els indicis de direcció
són normalment els referits a l'angle que descriu el mòbil respecte del punt de
partida del seu desplaçament. En aquest component és rellevant atendre al tipus
de trajectòria, és a dir a si és rectilínia o curvilínia, amb totes les varietats que
poden generar amb els anomenats "efectes".
El que anomenem adaptació física, domini del cos, domini del gest tècnic,
habilitat motriu i altres termes equivalents és, sobretot, percepció del moviment.
Habilitats tan bàsiques com caminar i equilibrar-se són percepció del
moviment, ja que comporten haver après la relació entre valors de velocitat i
direcció de tot el cos, o de part d'ell, i valors futurs de desplaçament; tot en base
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als indicis propioceptius de força i direcció provinents dels músculs i l’esquelet
en acció. El treball realitzat en els primers anys de vida per aconseguir l’equilibri
en qualsevulla posició i desplaçament de tot el cos o de part d’ell és ingent.
Sovint, però, no es valora ja que a l'estar posteriorment automatitzat es pot
pensar que és intuïtiu, innat o hereditari.
Posteriorment en l'edat, interceptar un mòbil i agafar-lo amb precisió és una
altra tasca que exigeix repetició per a aconseguir domini perceptiu i motriu.
Paral·lelament es fa rellevant aprendre a llançar, fer-ho amb les mans o els peus
- xutar - i fer-ho amb la precisió exigida en cada cas per a cobrir l'àmplia gamma
de situacions que poden donar-se, en la diversitat d'esports que existeixen.
Interceptar i llançar són, sens dubte, dues habilitats fonamentals en l'esport i que
exigeixen un ajust singular segons els objectes que s'intercepten o es llancen, i
segons els entorns físics en què això passa.
Moltes professions requereixen habilitat afegida en la percepció del moviment,
com és el cas dels pilots i conductors en general, però és en l'esport on aquesta
habilitat perceptiva es torna més exigent i variada.
La majoria dels esports comporten equilibrar-se, interceptar i llançar mòbils, amb
o sense instruments de llançament i de recepció. Però potser el córrer és
l'element més comú. Ja sigui que un mateix corri o que ho faci sobre un animal
o un vehicle sobre el qual un es desplaça, córrer és rellevant per competir i per
guanyar. Els esports que es defineixen com carreres són, en essència, arribar
abans que els altres i això comporta no només ser veloç sinó també saber fer
una sèrie de coses que li comporten a un avantatge respecte de l'actuació dels
altres i que hem denominat "ser ràpid ".
Basant-se aquesta realitat simple del córrer, es creen situacions d'anticipació
singulars i de gran valor agonístic en la majoria d'esports. Un primer cas el córrer
de significar guanyar la posició a un contrari quan un agafa la davantera
situacional de tal manera que d'això es deriva un avantatge en el joc. Així en el
futbol, córrer per situar-se en una posició de recepció tal que faci possible
continuar una jugada davant d'un contrari que la volia avortar és guanyar-li la
posició. Guanyar la posició és anticipar-se en un sentit concret i també ho és
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anticipar-se al contrari quan aquest va rebre la pilota però un corre de tal
manera que arriba abans que aquell el rebi. Sentim aquest comentari que un
jugador s'ha anticipat en aquesta situació concreta en què un es posa per davant
interceptant el mòbil que anava per l'altre.
Equilibri, intercepció i llançament són tres conceptes d'acció física que en la seva
combinació en diferents situacions, objectes i instruments, donen lloc a la
multiplicitat de gestos tècnics esportius. La complexitat a la qual es pot arribar és
molt gran. Per exemple en les execucions gimnàstiques en què s'ha de calcular
l'efecte de la velocitat i l'impuls inicial de cada acció per a aconseguir una posició
òptima per a la propera acció o simplement per la finalització en el sòl instal·lat.
Cal pensar també en el maneig d'un veler, en una regata, on el pilot ha de
percebre el moviment del veler sobre el qual es desplaça en un context físic de
ratxes de vent, de roles i de corrents marines, per posicionar-se contínuament
respecte a la posició de la boia o la meta. En aquestes i en tants altres situacions
esportives, l'habilitat psicològica fonamental és la percepció del moviment que
comporta l'ajust anticipatori mes fi i exigent. Dit en termes finalistes, jugar
comporta realitzar una elaborada anticipació perceptiva i, en aquest sentit, el que
guanya és el que la realitza millor.
Un aspecte secundari però no irrellevant és que en l'ús del material esportiu,
present en la majoria d’esports, la previsió del seu rendiment i dels factors que
l'alteren és una cosa a tenir sistemàticament en compte de cara a obtenir un
rendiment esperat. Cal pensar així en conceptes com desgast, deformació o
pèrdua de qualitats físiques, tals com adherència o la flexibilitat, dels diferents i
il·limitats artefactes i materials que es fan servir a l'esport.
2.2.9 Anticipar: sincronitzar-se i coordinar-se.
El resultat final de l'aprenentatge perceptiu que inclou les constàncies i les
configuracions perceptives temporals i modals és que el subjecte pot actuar
d'una manera tal que, en lloc d'anar reaccionant a tots els canvis físics que es
produeixen en el seu entorn, encadena anticipacions simples i coincidents amb
ells. Aquest és el gran resultat de l'aprenentatge relacional respecte dels canvis
físics que ocorren en el medi extern però també en l'intern, lligat a la propiocepció
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i el sistema vestibular. Quan un subjecte, per exemple, agafa un mòbil que li
llancen, té constància perceptiva del pes de l'objecte i a més configuració
perceptiva en la qual els indicis de velocitat i direcció inicial del mòbil li permeten
anticipar el moment i el lloc de contacte; però és que, a més, té indicis
propioceptius de la velocitat i la direcció de les seves extremitats, juntament amb
la previsió de la força que haurà a aplicar per subjectar el mòbil. El mateix
succeeix quan és un mateix qui va a llançar un objecte, per exemple quan es tira
a cistella en el bàsquet. Hi ha constàncies de pes de la pilota i constància de la
distància entre la línia de llançament i la cistella. Hi ha, d'altra banda, relació entre
velocitat i direcció del llançament, i moment i lloc de encistellament o contacte,
cosa que s'ha de regular per la distància del tir respecte a cistella, la posició des
d'on es realitza el tir i la situació d'equilibri singular de la qual es parteix per
executar-lo.
Llançar i interceptar un mòbil, partint de qualsevol situació d'equilibri corporal i
utilitzant els més diversos materials és sempre una integració funcional
perceptiva d'una gran complexitat, no obstant l'aparent facilitat com alguns les
realitzen. Es tracta sempre d'una activitat sincronitzada en el temps, coordinada
en l'espai i la posició del cos i les seves parts, amb previsió afegida del
comportament dels materials esportius involucrats.
El més rellevant del tema és que el que anomenem "Habilitats" són cadenes
anticipatòries que s'inicien amb un element sensorial que es relaciona
consecutivament i en el doble paràmetre témporo-modal amb altres elements
sensorials. I això ja inclou reaccions sensorials a canvis externs i interns però,
definitivament, inclou elements sensorials produïts per la pròpia activitat motriu i
l’anticipació als elements sensorials autoproduïts. És més, les habilitats són en
primer lloc autosincronitzades i autocoordinades per després poder ser
sincronitzades i coordinades amb els altres amb qui es juga i contra qui es juga;
a tots ells també se'ls requereix el mateix. Per això, normalment, a un esportista
li agrada jugar només amb aquell que disposa de les habilitats similars a les
pròpies.
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2.3 ENTENIMENT
El conjunt ampli i variat d'habilitats que, funcionalment i genèricament,
anomenem percepció són, totes elles, adaptació o ajust als canvis que se
succeeixen en l'entorn físic de cada individu. El concepte compost de
comportament "perceptivomotriu" ve a indicar, a més, que l'activitat física
contempla aquesta adaptació física però amb el nostre cos movent-se i, per tant,
formant part del procés perceptiu. En tot cas, el que anomenem "activitat física"
emfatitza l'ajust al moviment. És per això, també, que a les ciències de l'activitat
física sovint se'ls ha denominat ciències del moviment. Aquest tema del
moviment és el tema més rellevant per entendre l'activitat física i l'esport i inclou
sempre el tema de la motricitat, ja que aquest concepte comporta el matís que
els individus no només s'adapten passivament al moviment extern sinó que ells
mateixos, per ser organismes, tenen energia vital per a generar-lo. .
El concepte d'esport, tanmateix, afegeix una dimensió ajustativa diferenciada
més al d'activitat física, o al concepte més funcional de comportament
perceptivomotriu i també al de motricitat, més usat en el context educatiu. Afegeix
el component convencional del moviment. En efecte l'esport, com a acord sobre
habilitats requerides i maneres de jugar o competir i de relacionar-se i competir
els jugadors, requereix una adequació de l'individu no només a l'univers físic i al
moviment, sinó també una adequació a les maneres acordades de com jugar a
cada esport concret. És en base a això que apuntem ara que la tècnica,
psicològicament parlant, és percepció però, en canvi, la tàctica és enteniment.
La tàctica esportiva és adequació a les convencions socials sobre com
jugar i participar en un esport en concret, subsumint les accions tècniques
en això. El moviment segueix sent clau ja que en la tècnica esportiva la clau és
el domini del cos en moviment en relació a altres cossos en moviment i, si
s'escau, amb els materials esportius específics manipulat pel jugador. A la tàctica
esportiva, complementàriament, allò definitori és que hi ha una convenció sobre
quines formes concretes de moviment i manipulació d’objectes entraran en el joc,
tot establert en el reglament de cada esport. Les jugades, les accions
reglamentaries i les faltes exemplifiquen nítidament l’univers funcional en el que
també cal desenvolupar-se l’aprenentatge esportiu.
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2.3.1 Anticipació tàctica.
Una assistència és un exemple típic d'anticipació tàctica en la qual l'esportista
realitza una acció preveient que el company executi una altra de consecutiva per
anotar. Al futbol, un exemple d'assistència és el centrar una pilota a la zona de
l'àrea petita perquè un company executi una rematada de la jugada amb opció
de gol. Agafar un rebot en el bàsquet seria un altre exemple d'anticipació, ja que
el jugador que el realitza assumeix l'avantatge de la seva posició davant els
contraris i respecte dels seus companys. És a dir, anticipa, la trajectòria de la
pilota, el punt de recepció i l'acció a realitzar en la configuració perceptiva i tàctica
de defensa i atac.
Una jugada comú a diversos esports col·lectius és el realitzar la paret . Cada
jugador ha de tenir entès que per a avançar, pot ser pertinent el passar a un
company perquè aquest al seu torn retorni la pilota en una posició d'atac efectiva
o potencialment efectiva. Quan un passa, comença una acció de la què preveu
l'efecte, comptant amb l'enteniment i el saber del company que també ho ha de
preveure. De fet, en el fet d’existir una convenció sobre com realitzar aquesta
jugada i com s’identifiquen les posicions sobre les que es pot construir, tots els
jugadors comparteixen la previsió de l'avantatge que poden aconseguir, si la
jugada surt bé.
En general, dir que totes les jugades que es puguin definir en cada esport
col·lectiu són, funcionalment, convencions en base a les quals cada jugador
desenvolupa una pensar previsor per a realitzar-les de forma efectiva.
L’entrenament,

especialment

en

els

esports

d’equip,

ha

d’incloure

necessàriament simulació de les jugades que es volen realitzar en la competició
real. En aquest entrenament, cada jugador reconeix el seu rol segons la posició
que ocupi en el camp i segons es donin els canvis en el comportament dels
company i dels contraris en totes les circumstàncies que es puguin presentar
eventualment.
Tallar una Passada o Recuperar la pilota també és anticipació, ja que significa
que un jugador, donada la seva posició en el context d'una jugada dels oponents,
pot executar una acció que acaba amb aquell atac i permet l'inici d'un atac propi.
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El mateix podríem dir del bloqueig en el qual en tancar el pas a un contrari
s'aconsegueix un avantatge en el joc del meu company i de tot l'equip. El mateix
podríem dir de la realització d'una falta tàctica en la qual una acció
antireglamentària permet interrompre l'avanç del contrari en unes condicions que
eren avantatjoses per a ell.
Uns dels aspectes més rellevants de l'actuació tàctica dels jugadors és l'ús
intencional dels recursos perceptius per a aconseguir superar al contrari. Per
exemple, quan es crea un ritme per després trencar-lo, o quan es dóna un indici
per després no seguir-lo. En el cas de la creació d'un ritme, com ja hem apuntat,
es tracta d'establir una constància temporal tal que la màxima atenció en el
contrari sobre el moment en que passarà alguna cosa se li torni en contra en
trencar un el ritme creat amb un objectiu tàctic de superar-lo. Per l'exemple, en
el tennis es creen intercanvis de cops que estableixen una cadència temporal tal
que un dels oponents pot tractar de sorprendre el contrari, realitzant un cop
abans del previst segons el ritme creat. El mateix succeeix quan un jugador de
rugbi amb la seva gambada marca un ritme de carrera però canviant la velocitat
fa que un eventual placatge es torni inútil o menys eficient. El cas de la finta o el
conat (amago, en castellà) és especialment rellevant perquè, com apuntàvem,
és una il·lustració excel·lent de com la presentació intencionada d'indicis
perceptius fa que el contrari realitzi una acció que serà incompatible amb aquella
que caldria per a neutralitzar-lo. Així, en el futbol, un jugador pot presentar indicis
d'una velocitat i d'una acció a realitzar tal que el contrari iniciï una acció per a
neutralitzar-lo –en el context, per exemple, de l' un contra un- però que , en ser
solament un avís d’acció, dóna avantatge a qui l’usa instrumentalment. Qui
presenta els indicis aprofita el temps invertit del contrari en l'acció indicada i en
la seva correcció, per a realitzar una acció que el superi. L’anomenada tàctica
individual té a veure amb aquest jugar intencional d’aprofitament dels recursos
perceptius per aconseguir avantatge en el joc.
Aquesta dimensió personal de l'acció que s'executa proveint els efectes
favorables a la pròpia acció o la de l'equip, es complementa en la previsió -que
ha de ser compartida per tots els companys però també pels contraris d'un
determinat joc o esport- de l'efecte esperat d'una acció. Una acció tàctica
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personal només és un pas del continu d'accions que es requereixen per
aconseguir un equip un punt o una victòria. En efecte, tots els jugadors cooperen
i es coordinen -en atac i en defensa- en base a un acord que els uneix en els
objectius, i en el supòsit que cada acció que fan és un pas en la seva consecució.
Si un jugador no és capaç d'anticipar l'efecte final de les seves accions en el
context de la jugada convinguda, explícitament o tàcitament, no sap jugar. Jugar
és preveure l'efecte de les accions en el context de les accions dels altres i en
base a unes regles o convencions compartides. En aquesta previsió hi ha sempre
qui destaca, pel simple però potent fet d'observar com acostumen a actuar els
seus companys i els contraris en totes i cadascuna de les situacions de joc. Si
sorgeix aquest jugador que preveu el que faran els altres millor que ningú, no
només se li reconeix el saber jugar sinó que se li valora per l'excel·lència en
l'anticipació que el torna capaç per a tasques d'organització del joc en un equip.
Davant d'aquests individus, de tots els esportistes, però especialment d'aquests
que destaquen en el saber jugar es planteja el tema de l’existència de
intel·ligència, ja que aquesta es defineix com a capacitat d’entendre.
En efecte, l'objectiu de l'entrenament de la tàctica és que l'individu arribi a fer un
ajust anticipatori tal que sigui capaç de preveure els efectes de les seves accions
en coordinació amb la dels altres i que, en tenir tots els jugadors aquestes
capacitats anticipatòries, tots ells es moguin en un ordre relacional netament
psicològic. Ordre relacional que és molt més i una altra cosa respecte de la
exercitació muscular -per contrastar amb la visió fisiologista l'esport- i també
quelcom diferent a la habilitat tècnica. És una saber que s’identifica amb justícia
com a intel·ligència interactiva.
2.3.2 Anticipació cognoscitiva i integració funcional anticipatòria.
La intel·ligència lligada al llenguatge i la parla ha estat la més apreciada en l'ésser
humà, ja que d'ella es deriva el pensament, la raó i la cognició com a definitoris
de la singularitat mental de l'espècie. Però -cal insistir-hi- també l'esport és
definitori de l'espècie i comporta un tipus d'ajust intel·lectiu diferenciat que es pot
realitzar sense la intervenció cognoscitiva que hem anomenat estàtica.
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Tot i que la dimensió cognoscitiva i la interactiva que hem presentat aquí es
donen en pràcticament tots els éssers humans, cada saber comporta una
manera diferent d’anticipació i no és estrany, per això, que de la mateixa manera
que qui sap parlar i escriure sobre què és l'esport no té perquè ser un bon
esportista, qui és un bon esportista no té perquè saber referir adequadament els
seus sabers tàctics. Són jocs / sabers -com diria el filòsof- diferents i cada
individu, normalment, es desenvolupa i s'especialitza més en un que en un altre.
L’anticipació cognoscitiva es dóna en l'esport de moltes maneres però sempre
com una capacitat que no es confon amb la capacitat interactiva i que es limita a
facilitar, potenciar o, en el seu cas, interferir en l'actuació individual en els
aspectes d'hàbits i emocions, en els aspectes tècnics i en els aspectes tàctics.
Aprendre el reglament de cada esport és la primera formació que admet el
descriptor de capacitació intel·ligent, ja que sense la identificació cognoscitiva
dels contextos físics del lloc de joc i de les normes ja establertes sobre com jugar,
no es pot participar en l'esport humà. Què és una acció tècnica correcta i què és
una falta que comporta punició acostuma a ser el que cognoscitivament s'aprèn
primer.
Atès que l'esport és acció i moviment, els dibuixos i les vinyetes il·lustratives de
les accions i de les jugades tenen un paper fonamental per assumir-les
cognoscitivament i després implementar-les. No són el jugar mateix però tenen
el seu paper en el procés general d'aprenentatge i preparació per al joc,
especialment en els esports d'equip. Evidentment saber dir o dibuixar una jugada
és una forma d'anticipar-la i de realitzar-la.
Els exemples sobre com un subjecte cognoscitius participa en l'esport i suposa
anticipació cognoscitiva són molts i variats. Citem alguns mostrant, a la vegada,
integració funcional dels aspectes emocionals amb els tècnics i els tàctics.
La provocació és una acció habitual en molts esports, sobretot d'oposició i
col·lectius. Se sap que insultar al contrari pot alterar emocionalment i que
determinades maneres de fer-ho són més efectives que d'altres. Aquest
coneixement pot aplicar-se en determinades condicions de joc en què no és
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possible o no sigui possible ser vistes per l'àrbitre, i obtenir així avantatge en el
joc. El jugador provocat pot caure en la provocació o pot estar preparat per actuar
d'una manera que la obviï i no tingui efectes; és mes, pot preveure que el no
efecte de la provocació es converteixi en una cosa inesperada i revertir l'efecte
negatiu de l'acció en el provocador. Hi ha llavors un joc de saber i actuar en una
dinàmica típicament humana de pensar, alterar-se o controlar-se emocionalment
i amb l’actuar tècnic i tàctic integrats.
La selecció de talents que realitzen alguns entrenadors o especialistes és un
altre exemple discurs cognoscitiu que se centra normalment en el reconeixement
de característiques físiques i maneres de jugar en nens o joves que prometen, o
permeten preveure èxit futur en un determinat esport. Aquesta és una activitat
merament cognoscitiva sobre l'esport que il·lustra amb claredat el paper
anticipatori que pot tenir el saber cognoscitiu concret i especialitzat. Predicció i
pronòstic són dues paraules il·lustratives d'aquesta tasca professional lligada
igualment a l’anticipació cognoscitiva. Predicció i pronòstic que ara
desenvolupen els anomenats "head hunters" i que antigament i en determinats
àmbits realitzaven els profetes, com a informadors de coses que passarien o
devien passar segons els indicadors de què disposaven.
A un nivell més d'esportista, l' estudi de l'acció tècnica del contrari és una
tasca cognoscitiva nítidament identificable com anticipatòria i comú en molts
esports en què el mateix esportista analitza i s’autoinstrueix en el saber sobre
l'acció tècnica del contrari. Temes com l'estudi minuciós del llançament del penal
o del servei en el tennis, donen compte d'aquesta activitat cognoscitiva que
s'integra en previsió del que succeirà i com respondre-hi .
Tenir una estratègia de competició il·lustra igualment l'activitat cognoscitiva per
guiar i regular l'acció futura de competició, com succeeix en les carreres, en els
esports de lluita i en tants d’altres..
Sobretot en els esports col·lectius, entrenar significa preparar en el sentit
assajar jugades concretes de defensa i atac que posteriorment cal implementar.
Aquest entrenament tàctic involucra jugadors i entrenadors que han de
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desenvolupar per això una nomenclatura descriptiva singular per ser útil
posteriorment en l'acció real.
L'estudi de l'acció tàctica del contrari és igualment una tasca cognoscitiva
anticipatòria amb una presència habitual en els esports col·lectius, com ho
demostra la pràctica habitual en el bàsquet del "scouting" que es defineix
precisament com a estudi del joc de l'equip contrari.
A un nivell que admet major imprecisió i vaguetat també hi ha paraules que
indiquen anticipació. Així pressentir o tenir un pressentiment s'utilitzen com a
expressions de previsió d'alguna cosa que pot guiar l'acció esportiva. Igualment,
intuir o tenir una intuïció expressen una orientació general i fugaç de l'acció a
realitzar que integra components emocionals, perceptius i cognitius, impossibles
de detallar. Es veu clar què cal fer en un moment donat del joc, encara que no
es pugui ni dir ni justificar.
Podem afirmar en general i per finalitzar aquesta introducció, que en totes les
formes d'anticipació hi ha sempre subjacent la idea de relació associativa que
permet realitzar-la. Idea que s'expressa en el llenguatge ordinari i de forma
universal amb la paraula previsió. Paraula que encara que lligada a la
sensibilitat visual, es pot utilitzar com a metàfora de totes les anticipacions.
També és una paraula que permet enllaçar amb un altre concepte psicològic clau
que és del de voluntat, tal com es refereix a la cita inicial de Turró. Perquè la
voluntat és, efectivament, la paraula que refereix l'univers funcional de la
motivació per previsió o anticipació.
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ANTICIPACIÓ: FACTORS
PSICOLÒGICS DE L’APRENENTATGE
I EL RENDIMENT ESPORTIU
Carles Ventura Vall·llovera
Professor titular de Psicologia de l’Activitat Física i l’Esport
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Barcelona

Associació i factor són conceptes que fan referència al funcionalisme psicològic
més bàsic i comú a tots els hàbits, habilitats i sabers que referim al parlar
d’aprenentatge en general i a les variacions que s’observen evolutivament en ell
i en els rendiments puntuals en els individus concrets.
En tot cas, mentre que el nucli bàsic dels fenòmens psíquics és l’associació i el
seu efecte anticipatori, i que aquests es donen en termes de condicionament,
percepció i enteniment com ajustos específics, respectivament, a l’entorn
biològic, fisicoquímic i social, els factors psicològic vindrien a ser les
característiques concretes que permeten conèixer la raó per la qual s’estableix
una major o menor força associativa en l’establiment d’hàbits, habilitats i sabers.
Diferenciem tres grans grups de factors psicològics bàsics. En primer lloc trobem
els factors Estructurals, els quals fan referència a les característiques
constitutives d’una relació associativa: Contigüitat, Complexitat, Disparitat i
Ordre. D’altra banda hi ha els factors Històrics, els quals constitueixen aquelles
variables lligades a la repetició de la funció associativa : Pràctica el tipus de
Distribució en el temps, Variabilitat i Probabilitat. Per últim, tenim amb els factors
Situacionals que són aquells factors que expliquen la variació quantitativa lligats
a les característiques actuals o últimes d’un procés d’aprenentatge. Aquí ens
trobem amb dos factors psicològics bàsics: el factor Generalització i el factor
Inhibició.

1. FACTORS ESTRUCTURALS

1.1. CONTIGÜITAT
Aquest és un factor estructural reconegut per la psicologia experimental i bàsica
per l’anomenada Llei de la Contigüitat. El factor contigüitat fa referència a la
proximitat relacional entre els elements d’una associació. Elements que, per
suposat, són les reaccions orgàniques en general i les sensorials en particular.
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El concepte de contigüitat és sinònim del de proximitat i pot incloure diferents
descriptors segons es parli de proximitat temporal o modal. Durada, Demora i
fins Retard i Velocitat són dos descriptors típics per al paràmetre temps. En
canvi Distància, Proximitat i Similitud, com a proximitat conceptual, ho són per
al modal.

La llei o principi quantitatiu bàsic és que com més gran sigui la contigüitat major
serà l’ajust o la força associativa.

Tradicionalment s’ha assenyalat l’anticipació temporal com la demostració
inequívoca d’aquesta llei o principi quantitatiu: com més curt és un interval en
una tasca d’orientació temporal millor és l’ajust anticipatori. Això succeeix en els
fenòmens del condicionament temporal, en l’anticipació temporal com a
superació funcional de la latència reactiva y en les orientacions temporals
involucrades en els sabers tàctics i d’interacció humana en general.
Tanmateix, l’anticipació modal és igualment rellevant a efectes de la majoria
d’aprenentatges. Imaginem a un jugador que s’inicia en un determinat esport que
requereix precisió, com ara el golf. Un dels problemes més habituals és que
l’aprenent intenti colpejar, en els primers assaigs, sense èxit la pilota.
L’esportista, cercant copejar la pilota amb força, descriurà, per a tal efecte, una
trajectòria massa llarga amb el pal, intentant que l’impacte amb pilota sigui el
més potent possible. L’instructor normalment sol aconsellar al golfista iniciat que
només copegi la pilota, independentment de la força; i és per aquesta raó que li
demana, en els primers cops, que la trajectòria entre el pal i la pilota sigui la més
curta possible. En la mesura que l’alumne vagi aprenent a “coordinar aquesta
distància” anirà augment la distància de la trajectòria prèvia al cop, la força i,
lògicament, també la distància.

Dins de l’univers del condicionament el factor contigüitat és de gran
transcendència i són múltiples, clàssics i variats els exemples que il·lustren la
idea que com més pròxims es trobin dos estímuls més fàcilment es produirà
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l’associació o relació entre ambdós. Aquest fet té un especial interès de cara a
comprendre com s’enforteix una determinada emoció, com per exemple el cas
de l’ansietat negativa. Realitzar una determinada acció motriu i patir una lesió
important pot comportar ansietat a l’hora de tornar-la a executar i aquesta,
independentment del grau orgànic de la lesió, és psicològicament forta per la
immediatesa temporal í els efectes negatius que s’hi han associat. Tanmateix i
en cas de l’ansietat positiva s’observa el mateix efecte general: una activitat
física plaent i reeixida significa l’establiment d’un condicionament positiu o
apetitiu que pot ser la base per a una motivació efectiva de cara a fer exercici i
pràctica esportiva en general. Els educadors han de buscar sempre aquest lligam
estret entre acció i emoció d’apetència de cara a l’establiment d’hàbits saludables
i d’ integració social.

En el camp de la psicologia aplicada al món esportiu, unes de les tècniques
psicològiques més utilitzades per facilitar la reducció de l’ansietat i/o enfortir la
concentració és mitjançant l’ús de paraules convingudes. Un esportista que es
diu a si mateix “calma” o “relax” cerca, de forma anticipada, un estat de
tranquil·litat que li és necessari per al seu rendiment òptim. Altres esportistes per
“motivar-se/concentrar-se”; es diuen paraules com ara “llampec”; “velocitat”;
“explosió”, etc. o bé visualitzen una imatge que els relaciona amb rendiment
màxim. Per exemple, un judoka abans de realitzar una combat pot dir-se
paraules clau com ara “força!”; “explota!” per posar de manifest aquesta intenció
de començar amb energia i amb activació màxima la competició. La idea general
és que com més pròxima estigui la paraula o imatge a l’acció que li ha resultat
efectiva a cadascú, més fàcilment es produirà l’efecte de facilitació reeixida de
l’acció.

També és interessant l’aplicació que té aquest factor en el món de l’esport vers
el concepte d’establiment d’objectius. Tot esportista i entrenador tenen molt clar
que es fa necessari establir objectius de cara a mantenir la motivació i la
concentració i, especialment, a partir de l’establiment d’objectius a molt curt
termini. Recordem entrenadors d’esports col·lectius quan parlen de jugar “partit
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a partit” o els comentaris d’esportistes d’activitats de resistència de llarga durada,
d’una gran exigència física, que en moments d’una fatiga important, que per
mantenir la motivació i la concentració, se centren en elements propers a la
cursa, com per exemple un punt concret en el terreny, la cadència respiratòria o
el batec cardíac, etc. En tots els casos hi ha “quelcom” pròxim que facilita el
manteniment de la motivació i la focalització de l’atenció.

Un altre dels exemple del paper del factor contigüitat a l’esport és el cas del
feedback i, concretament, del feedback immediat. En general, els estudis
experimentals indiquen que perquè l’aprenent millori és important que aquest
feedback es doni pròxim temporalment a l’acció corresponent i el modelat
d’aquesta sigui fàcilment assumit per l’esportista. Això és el que fan molts
entrenadors quan informen, amb immediatesa i semblança, d’una determinada
correcció tècnica i/o tàctica a realitzar.
Relacionat amb aquest punt és de destacar l’ús massiu actual d’aplicacions
mòbils (apps) en dispositius intel·ligents amb la idea de registrar diferents
variables de l’exercici o activitat que s’està portant a terme; tals com freqüència
cardíaca, distància recorreguda, velocitat, etc.. És interessant fer notar que
aquestes aplicacions tecnològiques mantenen la motivació de l’esportista ja que
els dóna informació (feedback) dels resultats obtinguts al mateix moment que
l’individu fa l’activitat física. El mateix fet s’observa amb aquells individus que
decideixen fer ús d’un entrenador personal. Que l’entrenador personal informi al
client de forma immediata i detallada de com realitzar o millorar l’exercici físic,
serà un element rellevant per millorar l’adherència del participant.
En el camp educatiu i en una consideració més general, el factor contigüitat
també hi és present. A la comunitat educativa se’ls demana aconseguir que els
aprenentatges de l’alumnat siguin el més significatius possibles; és a dir, a ferlos pròxims a la realitat amb que es trobaran dins d’uns oficis. És per aquesta
raó que moltes de les experiències educatives actuals estan orientades en el
desenvolupament de simuladors o experiències el més reals possibles al que,
posteriorment, es trobarà l’estudiant a la seva pràctica professional.
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1.2. COMPLEXITAT
El segon dels factors psicològics és el de la Complexitat i s’entén aquí com el
nombre de relacions involucrades i la seva eventual simultaneïtat. En la mesura
que el nombre i simultaneïtat de relacions augmenten es fa més difícil
l’aprenentatge i, per tant, l’ajust anticipatori.

En el món de l’esport i, més genèricament, en el món de les habilitats perceptivomotrius hi trobem múltiples situacions que exemplifiquen el paper d’aquest factor
psicològic. El cas de l’execució dels malabars n’és un exemple destacat, però en
l’esport ho és també de manera destaca la pràctica i la competició de vela. Per
a qualsevol rumb cal fer un bon “trimatge” i això significa configurar les veles i les
tensions de tots els caps i els “stays” de la eixàrcia per a aconseguir un
desplaçament ràpid i equilibrat. D’altra banda, qualsevol maniobra de canvi de
rumb significa el reajustament de tots el elements a la nova direcció del vent i cal
fer-ho de manera coordinada per aconseguir un canvi ràpid i fluid. En tot cas, la
feina del tripulant és complexa per aquesta exigència d’haver de coordinar
simultàniament el conjunt ampli d’ajustos perceptius i motrius, en un medi regit
pel vent afectant les diferents parts de les veles, els moviments del mar i com tot
l’entramat afecte el rumb i les exigències del recorregut de les regates.

Seguint però amb l’exemple del golf exposat en el factor Contigüitat, s’observa
inicialment que el jugador de golf ha d’establir múltiples i variades relacions
respecte la seva posició corporal, la posició de la pilota, “l’encarament” del pal,
la força i la direcció del vent, etc., per a aconseguir realitzar un cop amb precisió.
L’habilitat és el resultat final del conjunt de relacions perceptives integrades en
un gest tècnic que, sota la seva unitat i breu execució, amaga un univers
funcional d’integració exigent.
Un gran error, comès en ocasions per entrenadors novells, però també
experimentats, és precisament no tenir en consideració aquest factor i intentar
donar molta informació en molt poc temps: el peus a terra, puja el pal a l’alçada
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de les espatlles, al mateix temps gira el maluc, fix a mirada només amb la pilota,
el pal, quan estigui a l’alçada de les espatlles, ha de quedar en paral·lel al terra,
etc. És per aquesta raó que alguns entrenadors decideixen “descompondre o
dividir” en diferents segments l’aprenentatge i ensenyar cadascun d’aquests
segments de forma independent per després agrupar-los, fent-ho per al global
de l’acció o per parts.

Generalitzant aquest cas a d’altres situacions no esportives com ara
l’aprenentatge de conduir un vehicle observarem que, inicialment l’aprenent
només hauria de “centrar-se” en una tasca simple com, per exemple, situar els
peus als pedals del cotxe i conèixer la seva distribució espacial i funció.
Progressivament haurà d’aprendre a coordinar, segurament sense el motor
engegat, la funció dels pedals amb el canvi de marxes. Més endavant, a fer-ho
amb el motor en funcionament i conduint en una carretera sense “interferències”
(altres vehicles, vianants, encreuaments, etc.); arribant finalment a punts de gran
complexitat circulatòria.

En termes generals, es pot dir que a mesura que l’esportista aprèn a realitzar
una determinada tasca i l’automatitza, es possible augmentar la complexitat
d’aquesta tasca ja que aleshores es pot estar “atent” a d’altres elements que
componen la tasca global. L’automatització de les accions i cadenes d’accions
és, en tot cas, el resultat final dels aprenentatges perceptius i motrius que
normalment identifiquem com a habilitat, destresa, gest tècnic o, directament
tècnica individual. La manera com s’hi arriba pot variar en funció de les
característiques de l’acció i nivell d’aprenentatge actual de cada acció en cada
individu. És en aquest context que normalment es planteja una instrucció més
global i sintètica o una instrucció més segmentada o analítica.

Si canviem de nivell funcional i passem a l’aprenentatge tàctic, de gran
importància en els esportius col·lectius veurem que el fenomen és el mateix.
Inicialment l’entrenador que desitja que els seus jugadors aprenguin a “llegir”
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una determinada situació tàctica els exposarà, progressivament, en contextos
que suposin una major complexitat; ja sigui augmentant el nombre de jugador/es
defensors, companys de joc, posició en el camp, temps per donar resoldre la
situació tàctica, etc.

No és, d’altra banda irrellevant, tocant el tema del condicionament i l’establiment
d’hàbits orgànics, tot el tema de la gestió de la vida professional esportiva que
s’afegeix a la complexitat de la tècnica i tàctica de cada esport. Es parla sovint
d’estrès per posar de manifest precisament el desajust entre el nombre tasques
i exigència de coordinació simultània i allò que un hom es veu capaç de fer o
afrontar amb solvència. Tasques que no només són professionals sinó també
personals i inclouen els hàbits de vida, les emocions i els sentiments. La
complexitat llavors ja no és un tema d’aprenentatge sinó de rendiment on el que
finalment compte de cara a un afrontament de la complexitat és la segmentació
o simplificació de l’existència de cadascú.

1.3. DISPARITAT
Entendrem per disparitat com la diferència entre els elements d’una associació.
Aquest concepte de disparitat es veu reforçat per l’ús de conceptes de
Discriminabilitat i Contrast de cara a la seva intel·lecció. Cosa que també fa
el concepte de Saliència quan identifica sensacions que sobresurten o
destacades a efectes d’aprenentatge i rendiment.

Aquest factor resulta particularment rellevant en els aprenentatges que es basen
en les sensibilitats vestibular i propioceptiva, ja que en aquestes sensibilitats no
es disposa fàcilment de cap altra referència sensorial i la informació exterior
només pot ser aproximada.

Una de les grans diferències entre un esportista d’alt nivell esportiu i un de menor
nivell és, precisament, l’extraordinària capacitat que acostuma a tenir el primer
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per discriminar o conèixer la disparitat d’elements rellevants relacionats amb la
tasca esportiva segons cada esport. Aquesta consideració no és una
particularitat del món esportiu. L’observem en molts àmbits que suposen d’una
gran especialització. Per exemple, els pintors experimentats són capaços de
diferenciar diferents tipus de colors “blancs” (blanc pur, blanc trencat; blanc ou;
blanc ós, etc.); els fusters poden diferenciar varis tipus de fusta per la seva
textura, color o “aigües”, els catadors de vi de captar les seves característiques i
diferències particulars, i la gent “de mar” o de “muntanya” de perfilar direccions i
intensitats de vents rellevants en els seus quefers.

Això no significa que tots ells tinguin una “capacitat” innata, prèvia a tota
experiència. Cal que l’individu hagi passat per múltiples situacions per a poder
ser capaç de discriminar o percebre la disparitat. Inicialment es fa necessari que
existeixi molta disparitat o contrast entre els elements, per progressivament anar
reduint aquesta disparitat. Així, durant l’aprenentatge inicial d’una determinada
acció motriu com per exemple, la del llançament a cistella en el bàsquet,
l’aprenent, li serà relativament senzill de “percebre” la diferència de força que ha
d’establir entre un llançament a 4 metres i un llançament a 1 metre de distància
de la cistella. Progressivament, serà capaç de discriminar la diferència de força
entre 4 i 2 metres, entre 4 i 3 metres i, al final, d’establir discriminacions molt
fines entre un llançament a 4 metres i un altre, per exemple, a 3.5 metres. Alhora,
es barrejarà la discriminació que el jugador anirà establint amb, per exemple, el
pes de la pilota, la seva pressió o textura, així com les característiques particulars
del terreny de joc i/o de la “tensió de l’anella de la cistella”. Tot plegat formarà
part d’una composició configurativa d’un alt nivell de discriminació.

Com més alt sigui el nivell d’especialització de l’esportista millor serà la seva
“capacitat” per percebre les diferències o discriminar els elements implicats a
l’acció esportiva concreta. Un golfista experimentat és capaç de diferenciar les
diferents tipologies la gespa en els “greens”, un ciclista de “captar” les diferències
del fregament que fa el cadenat de la bicicleta per manca o excés de lubricant,
una gimnasta de percebre quina és la quantitat adequada i justa de magnesi que
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s’ha de posar a les mans i a la barra per tal de realitzar amb confiança l’exercici
gimnàstic, el piragüista quan parla de “l’aigua pesada del llac” o l’esquiador de
percebre el lliscament diferencial dels esquís en relació al tipus de neu.

Aquest factor disparitat o discriminació s’associa amb el què els esportistes
comenten al parlar de “buscar sensacions”. En ocasions veurem que un
esportista realitza moviments corporals concrets abans de realitzar l’acció
esportiva especifica. Per exemple en el golf, és freqüent que el golfista doni cops
amb el pal a l’aire abans de portar a terme, realment, el cop. Al preguntar-li què
cerca amb aquests moviments, respon que busca sensacions… És a dir, a
trobar-se amb una determinada situació corporal, molts específica, concreta,
coneguda, que sigui garantia d’èxit i autoconfiança; com més experimentat
(millor discriminació) sigui aquest esportista més fàcilment podrà trobar la
“sensació adequada” o “òptima”: posició corporal, distribució de pesos, contacte
de la roba amb la pell, percepció del pes i moviment del pal, textura de
l’empunyadura del pal, etc.

1.4. ORDRE
Un dels aspectes més comuns en determinades situacions esportives,
generalment aquelles on no existeix un oponent directe i l’esportista té un temps
prefixat per realitzar l’acció motriu és el manteniment d’una rutina d’acció.
Exemples com ara en el tir lliure al bàsquet, en el llançament de dards o el servei
de tennis il·lustren aquesta situació. Cada jugador té la seva pròpia pauta, la
seva rutina, la qual, per ser el màxim d’efectiva haurà de seguir un ordre prefixat.
Parlem, en aquest cas, del factor Ordre i es fa referència a la disposició regular
o coherent dels elements en una associació. Quan la disposició segui regular,
millor serà la possibilitat d’ajust i, per tant, d’anticipació. L’esportista que estableix
una pauta li serà possible anticipar cadascun dels diferents passos posteriors;
facilitant així la seva concentració i confiança. En l’entrenament psicològic a
l’esport aquest factor és molt rellevant i, generalment, la rutina d’acció motriu ha
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de ser paral·lela a una pauta de pensament o d’autoparla, particular de la situació
esportiva en qüestió i personal.

Aquest factor també és present en el nivell psicobiològic. És conegut que per
establir un determinat hàbit, a més de la pertinent pràctica, aquest s’enforteix per
una disposició regular dels elements. Imaginem el cas de pretendre establir un
hàbit de son en un nadó. Als pares se’ls aconsella que segueixin una rutina
d’accions per aconseguir-ho, les quals també s’hauran de definir en un ordre
temporal. És a dir, per exemple, iniciar l’aproximació a anar a dormir amb un
bany de la criatura, sopar, joc, portar al nen a dormir, posar una musica o explicar
un mateix compte i tanca el llum. Com més invariant sigui aquesta disposició,
més fàcilment es condicionarà la criatura a tenir son.

Molts dels nostres hàbits, de gana, de son i activitat física, que en definitiva són
condicionaments, s’enforteixen perquè hem establert una determinada rutina o
litúrgia que, gràcies al seu ordre, un anticipa l’altre amb la finalitat que es vulgui
aconseguir.

.A l’àmbit educatiu i també a l’entrenament esportiu, especialment a la iniciació
esportiva, les rutines d’acció són molt rellevants de cara a orientar i donar
seguretat a l’alumnat o als practicants. Així, és molt freqüent que els mestres i i
els entrenadors fixin una estructura de la sessió. Així, en les nostres latituds, es
pot constatar que de manera genèrica hi acostuma a haver una part d’acolliment,
una part inicial, una part principal, una final i una de comiat. També moltes de les
tècniques psicopedagògiques d’estudi aconsellen en mantenir un ordre o rutina:
de temps, de lloc, de tasques de descansos i altres.

Dins de l’ordre psicosocial, és convenient que els discursos que hom dóna, ja
sigui en una classe, en una conferència, conversant amb un company/a, i/o a
l’hora de donar una instrucció als esportistes, amb l’objectiu de millorar el seu
aprenentatge, aquest discurs sigui ordenat. És a dir, que segueixi una disposició
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regular. Això, no significa que sigui sempre el mateix, sinó que la seva estructura
interna segueix un o uns esquemes comuns que facin més previsible i fàcil
l’enteniment per part de qui ho escolta. Posem com a exemples: Començar
sistemàticament per un enunciat i aportar fets i dades. O plantejar una pregunta
i respostes a ella. Anar, sempre i d’altra banda, d’allò general a allò particular o
a la inversa; o seguint una direcció temporal i espacial en la descripció de les
coses o, encara, d’unes situacions determinades als seus efectes concrets.

2. FACTORS HISTÒRICS

2.1. PRÀCTICA
La pràctica és el factor d’aprenentatge i rendiment més reconegut en psicologia
i educació. Es parla d’ell també com a “llei de la pràctica” per a indicar que la
repetició d’una relació associativa comporta el seu enfortiment, sigui quina sigui
la tasca d’aprenentatge i es mesuri com es mesuri. Aquesta llei s’expressa
quantitativament en una corba d’aprenentatge que mostra normalment una línia
corba amb acceleració negativa, indicant un progrés inicial accentuat però
progressivament més limitat fins a arribar al rendiment òptim que s’acosta a un
límit.

Figura 1. Gràfica teòrica del factor Pràctica

69

Estudis publicats recentment fixen que són necessàries 10.000 hores de pràctica
per a aconseguir un alt domini en una determinada disciplina com pot ser la
musica o l’esportiva. Però el tema cabdal, a nivell psicològic, no és,
exclusivament, el nombre d’hores sinó el nombre de vegades que hom assoleix
establir una relació o associació entre els elements sensorials. Estudis com
aquests són útils com a orientació genèrica però obvien el fet que una cosa és
practicar como factor psicològic, que ja suposa que s’està treballant amb una
funció associativa, i l’altre que és la de repetir una acció amb efectes orgànics i
no pas d’aprenentatge, la qual s’identifica millor amb el concepte d’exercitar; és
a dir, no sempre que hi hagi repetició significarà això que, directament, suposi
aprenentatge. Caldrà doncs, que s’estableixi una associació. En aquest cas
doncs, Repetició és un sinònim de pràctica, com ho és Nombre d’assaigs; però
Exercitació ho és quan es fa referència a la mera o simple repetició sense que
s’estableixi cap associació.

Per altra banda, respecte al tema del pràctica, en l’àmbit esportiu normalment
usen els conceptes de Pràctica Mental i de Pràctica Imaginada. Aquesta distinció
es mostra en la seva rellevància teòrica. La primera inclou continguts de tipus
cognoscitiu i fins d’intel·lecció tàctica, la segona en cavi queda cenyida a la
pràctica d’accions i cadenes perceptivo-motrius que són la base de les accions
tècniques específiques de cada esport. Practicar imaginant una acció i un
encadenament d’accions, en tot cas, s’ha demostrat ser una estratègia amb un
nivells d’efectivitat semblants a la pràctica directe o en viu. L’avantatge que
s’afegeix amb aquest tipus de pràctica és que s’obvien els efectes de fatiga i
també el dolor que la repetició de terminades accions comporten. Així, el
llançament de javelina repetit produeix fatiga i finalment també dolor; cosa que
no interessa des d’un punt de vista del seu aprenentatge i domini tècnic, i més
enllà del seu component d’exercici que pugui ser interessant de cara a la millora
de qualitat fisiològiques o físiques. Fatiga i dolor són inconvenients per a una
especialitat atlètica amb una competició d’uns pocs llançaments i molt espaiats,
i on priva l’encadenament ordenat en el temps i en les sensacions previstes. La
pràctica imaginada, pel fet de poder ser la pràctica ideal segon el nivell assolit
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per cada atleta, és la que millor permet anticipar els efectes parcials i finals de
l’acció. També és l’estratègia que s’utilitza quan l’esportista pateix algun tipus de
lesió que l’impossibilita de fer una pràctica real o física.

Una consideració semblant ha de fer-se en relació a la pràctica virtual i a la
simulada que permeten posar a l’aprenent davant situacions que requereixen
actuacions previstes però i que no cap esperar que sàpiguen solucionar si abans
no s’ha provat.
En el terreny esportiu, en tot cas, els entrenadors tenen molt clar que s’aprèn
practicant i que no és possible adquirir un hàbit, o una habilitat o un saber jugar
en general si no hi ha pràctica o repetició de les accions tècniques i tàctiques
esportives.
2.2. DISTRIBUCIÓ DE LA PRÀCTICA
S’entén per Distribució de la Pràctica la inclusió de pauses entre les repeticions
d’una acció. Encara que cal investigar més sobre el tema sí que sembla, en
termes generals, que una pràctica de tipus distribuïda és preferible a una pràctica
de tipus massiu. La constatació, en tot cas, que la pràctica distribuïda es mostra
com a preferida per part de musics i esportistes d’alt nivell a l’hora d’assegurar
una performança reeixida, diu molt de la presència d’aquest factor en
determinants moments i nivells d’aprenentatge.
Un aspecte també destacable és la interacció que sembla clarament beneficiosa
entre Pràctica Imaginada i Distribució de la Pràctica. El centrament de la pràctica
imaginada en els aspectes netament psicològics i la seva potencial repetició amb
la distribució que interessi a l’atleta o esportista ofereix, en tot cas, un potencial
d’aprenentatge i rendiment clar.

2.3. REGULARITAT.
El factor Regularitat fa referència a la consistència dels valors associatius, sigui
en el temps o en el mode d’estimulació, de manera que a major consistència
millor aprenentatge i rendiment. També s’identifica aquest factor amb el concepte
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oposat de Variabilitat i amb dos conceptes sinònims - Oscil·lació i Erratisme-,
tots tres donant compte del fet que com més gran sigui el grau de variabilitat,
oscil·lació o erratisme, pitjor serà l’aprenentatge i el rendiment en qualsevol tasca
psicològica.

En els experiments històrics de Pavlov sobre condicionament es disposaven
normalment les coses de tal manera que sempre passés el mateix temps en
l’estímul incondicionat i el condicionat, i que aquests no variessin el més mínim
en les seves característic. Així és com s’aconseguia l’establiment amb més força.
Fent-ho així s’aconseguia que la resposta anticipada de salivació fos altament
efectiva, tant en el moment d’iniciar la salivació como en la composició que millor
assegurava la seva metabolització. Dit amb altres paraules, l’establiment dels
hàbits alimentaris del gos que demostraven el fenomen bàsic del condicionament
orgànic, s’aconseguia més ràpid i era més efectiu quan les condicions temporals
i modals de presentació dels estímuls eren més regulars. Aquest principi de
mantenir constants les condicions de presentació dels estímuls va constituir, de
fet, l’establiment d’una llei d’aprenentatge també fonamental per a la psicologia i
l’educació la qual, encara que no tant reconeguda com la de la Contigüitat o la
Pràctica, és també clau en l’explicació de les variacions quantitatives en
l’aprenentatge i el rendiment en general.
En l’àmbit del condicionament i l’educació per a la salut ningú dubte dels efectes
beneficiosos de la regularitat en els hàbits alimentaris, d’exercici i de descans,
de cara a aconseguir la seva prompta i persistent implantació. És més, més enllà
dels inconvenients i els prejudicis sobre les rigideses en els hàbits, és un saber
ben establert que el tenir una regla de vida, facilita el funcionalisme orgànic i el
rendiment personal en general.

La preparació fisiològica dels esportistes té en comte aquest principi i la creació
de ritmes regulars d’entrenament i descans és un objectiu evident, de cara a
poder aconseguir els objectius de rendiment esperats en el moment oportú. En
l’experiència de vida més general dels ciutadans el dur un ritme regular no
acostuma a ser un objectiu encara que només sigui perquè ja existeixen lligams
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horaris i d’altre ordre que pel fet de ser obligats poden ser aversius. En tot cas,
la regularitat d’horaris té els seus efectes clars quan com ho demostra el desajust
horari quan es viatja a llocs amb fusos horaris molt dispars o, també, quan a
Europa es fa el canvi d’horari per motius d’estalvi energètic. En aquets cassos i
com a principi quantitatiu general, a més regularitat en els horaris circadians de
dormir, d’activitat i d’alimentació, més forts han de ser els efectes d’ajust.

Imaginem l’exemple de l’individu que se li demana que emeti una resposta
coincident amb l’aparició d’un estímul. Si es presenta una senyal d’alerta a
l’aparició d’aquest estímul, i l’interval temporal entre ambdós és regular,
s’observarà que, al cap de pocs assaigs, el temps de reacció entre l’aparició de
l’estímul i la resposta del subjecte serà pràcticament zero. És a dir, s’observarà
una anticipació ajustada a la durada rígida de l’interval. Aquest fet no serà el
mateix si l’interval temporal entre el senyal d’alerta i l’estímul és totalment
oscil·lant o variable a cadascun dels assaigs presentats. En aquest cas no hi
haurà anticipació o aquesta serà desajustada segons el grau d’oscil·lació de
l’interval; a major oscil·lació major desajust (temps de reacció).

Figura 2. Gràfica teòrica del factor Regularitat
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Passant al nivell de la percepció, l’anticipació sobresurt com a efecte normal en
totes les situacions en les que hi ha constàncies o configuracions amb un grau
elevat de regularitat. En els esports la velocitat de reacció és un tema que se
supera desenvolupant la capacitat d’anticipació sempre que aquesta sigui
possible per la regularitat que ocorren les coses. També la precisió es millora en
funció de les regularitats dels pesos, distàncies, textures i demés aspectes
regulars dels materials esportius, aparells, terrenys de joc i demés components
de l’univers en què es desenvolupa la competició.

Destaquem aquí el cas del esports de motor en els quals s’observa que una
atenció especial a l’estudi sistemàtic que cada pilot fa de cara a poder actuar en
precisió davant el comportament de cada vehicle. Les posicions dels elements a
manipular i els seus recorreguts efectius, les característiques concretes
d’acceleració i desacceleració, les característiques de la frenada, el
comportament a les corbes, i tant altres aspectes amb què cada vehicle es
comporta de manera regular, formen part de l’exigència anticipatòria en aquell
esport d’alta exigència de precisió. El coneixement del vehicle suposa
precisament això: ajustar-se al seu funcionament previst en tots els moments i
accions de conducció.

És fàcil adonar-se que, de fet, el cos de cada esportista és com un vehicle que
cal conèixer per a poder actuar anticipadament al seu comportament. Això és
així fins al punt que en la majoria d’accions tècniques esportives és fonamental
repetir l’acció de manera regular, primer per a decidir els moviments òptims i la
cadència de realització, i segon per a automatitzar-la de manera que es doni amb
un encadenament tal que, des de l’inici, cada acció tinguí un efecte previst i
aquest efecte prepari la següent acció sense ambigüitat ni dubte.

Un tema clau en la especialització esportiva és, en tot cas, la manera com
l’esportista ha de fer front a la variabilitat. Allò que s’intenta sempre és eliminar
tota la incertesa que suposa la variabilitat, afí d’assolir un bon ajust perceptiu i
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bon rendiment en general. Ho detallarem amb exemplificacions en modalitats
esportives diferents, atenent a diferents determinants de la Variabilitat com ara a
elements ambientals, personals, etc.

En els patinadors és freqüent que analitzin amb atenció les zones del terreny on
hagin de competir, ja sigui parquet o ciment, per tal de conèixer en quins espais
s’hi pot haver acumulat més pols o més desgast. Tenir aquest “coneixement” els
permet anticipar possibles caigudes i adaptar així la seva execució. El mateix
succeeix en la gimnàstica artística; encara que els aparells que s’utilitzen han de
reunir amb unes exigents normatives federatives, es fa necessari “provar-los”
abans afí de percebre les seves característiques particulars com ara la seva
textura, rigidesa o flexibilitat, característiques que s’espera no suposin canvis
constants i imprevisibles per a l’esportista.

En el golf i també en moltes modalitats esportives que es practiquen en el “medi
natural” es procura en tot moment “conèixer” les variables atmosfèriques
fonamentals afí d’executar un cop amb la màxima precisió, la direcció i la
intensitat del vent en són elements bàsics. Qualsevol canvi “imprevist” de la
direcció i la intensitat del vent suposa una disminució de la performança. És per
aquesta raó que s’ensenya als jugadors de golf a fer el cop, no en base a les
característiques atmosfèriques concretes del lloc on ha d’executar el cop, sinó a
la trajectòria global de la pilota (espai pròxim -espai llunyà). Una situació especial
és aquella en la que un golfista professional, durant una competició, en un forat
del recorregut, abans de realitzar un cop preguntà al seu assistent o caddie: on
és el nord? El seu caddie l’indicà, però al finalitzar la volta li preguntà per quina
raó estava interessat en saber on era el nord. El jugador li va respondre que
aquesta informació era molt rellevant per assolir amb èxit el cop, ja que el vent
del nord és més fred i que era una variable important perquè canviava el
comportament de la bola.
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De la mateixa manera que en el golf, al bàdminton i en el tennis és possible
canviar de pilota -o volant- en determinats moments del joc, si detecten els
jugadors/es que el mòbil perd el seu comportament regular i previsible i s’ha
tornat erràtic o incert.

En el cas de l’esquí de descens hi ha un membre de l’staff esportiu que es dedica
específicament a modificar les característiques dels esquís a les condicions
particular de la neu per fer-los més precisos i evitar així, en la mesura del
possible, la incertesa. El mateix fet es dóna en esports de motor i és aquí on rau
la dificultat de tal efecte, ajustar a les condicions de la pista el tipus adient de
pneumàtics. Hi ha un alt nivell de discriminació en els pilots però, a la vegada,
queden exposats a una gran dificultat d’anticipar en el cas que les condicions del
material no s’ajustin a les condicions del terreny com per exemple, per l’aparició
inesperada de pluja (durada, intensitat, etc.).

L’esport de vela es presenta també com a exemple clar de la variabilitat quan
s’observa que el vent, en determinats dies i llocs, varia de direcció –“rola”- i va a
ratxes. Ho fa oscil·lant de manera repetida però no amb regularitat. Això fa que
sigui difícil mantenir el rumb i la velocitat. En tot cas, exigeixen un ajustament
suplementari a la ja complexa tasca de tenir el veler ben trimat. El què es fa,
normalment, és procurar obtenir indicis de les ratxes i els roles per d’anticipar-se
a ells i fins treure’n avantatge; per exemple, orsant amb la ratxa i preveient el role
per tal de mantenir o millorar la posició en la regata.

Així doncs, la Variabilitat pot ser produïda per l’efecte de canvis constants de les
condicions dels materials i/o atmosfèriques però també poden ser deguda al
propi esportista, company/a o oponent. Així en el patinatge per parelles, un dels
elements que preocupen i desorienten al patinador és el canvi variable de pes
del seu company/a. Petits canvis de pes són “detectats” i si l’esportista varia el
seu pes amb freqüència això pot donar lloc a la necessitat de realitzar petits
reajustos perceptius.
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Canvis en el propi pes corporal o de la força muscular, degut a l’entrenament,
com també la fatiga també pot ser una variable a considerar en aquells esports
és necessari una alt nivell de precisió per a l’assoliment de l’èxit esportiu. I és
que la Variabilitat suposa incertesa i imprecisió, de tal manera que s’imposa el
poder només reaccionar on hi podria haver anticipació i ajust psicològic en
general.

La Variabilitat va lligada molt sovint a la imprevisió no tant pels materials o les
superfícies de joc sinó per la oscil·lació i l’erratisme amb que es comporten altres
individus que intervenen en el joc i l’esport. Així un jutge de sortida en proves
d’atletisme pot fer que l’interval entre el “llestos” i el tret de sortida sigui molt
variable; és a dir, que oscil·li en diferents sortides que dóna. Si és així, això té un
efecte clar que és el d’allargar del temps de reacció dels atletes o nedadors. Si
en canvi és regular, l’anticipació agafa protagonisme i només les restriccions
normatives poden impedir un temps al voltant del valor de zero. En aquest ordre
de coses, un dels temes crítics en la coordinació tàctica i en l’anticipació
individual a allò que farà l’altre, és el grau d’erratisme que poden tenir
determinats jugadors. És a dir, l’existència d’una manera i un ritme en el joc que
pot variar sense ordre ni concert i fer-ho en diferents graus. Succeeix, aleshores,
quelcom equivalent a allò que succeeix en la conducció: un conductor erràtic en
la seva velocitat i les seves decisions, genera incertesa i alentiment de qui el
segueix i, eventualment, del trànsit. I hi ha un símptoma clar: davant l’erratisme
un agafa distancia i queda més a l’espera d’allò que pugui passar que d’allò que
normalment passaria. De fet, la variabilitat es produeix de manera més natural
quan es constata que la presencia d’un jugador nou en un equip altera la
coordinació tàctica dels altres jugadors. O també, seguint amb el símil de la
conducció, la presencia d’un conductor novell en la carretera comporta una
conducció menys fluida en els altres.
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2.3.1. Variabilitat i “Practica Diversa”.
Un tema d’un gran interès teòric i pràctic és la distinció entre Variabilitat, com a
factor, i el de la “pràctica diversa/variada” o “variació de la pràctica”. Variabilitat,
com acabem de veure, fa referència al grau de consistència d’una associació
psíquica. En canvi, “Pràctica Diversa/variada o variació de la pràctica” fa
referència a un criteri educatiu i d’entrenament que suposa que el fet de tenir
diferents experiències o de practicar en diferents situacions té uns efectes
positius de cara al desenvolupament individual i de cara a l’esport en general.
Efectivament, no es tracta de cap contraposició sinó, més aviat, d’una
constatació: que una cosa aprendre a fer diferents coses i l’altre que un factor
d’aprenentatge i rendiment clau és el factor Regularitat-Variabilitat.

A un velocista, per exemple, li interessa conèixer quina és la durada mitjana i la
oscil·lació de l’interval entre el “llestos” i el tret de sortida en una prova
determinada. El grau d’oscil·lació és un factor que determinarà el seu rendiment
en el temps de reacció amb la idea clara que com més regular sigui el jutge de
sortida millor pot ajustar la resposta al límit per a donar sortida vàlida. Aquesta
és la qüestió quan es parla de Variabilitat. L’entrenador i l’atleta, però, poden
estar d’acord amb una altra cosa i és que, com que no saben quins jutges
donaran la sortida en les proves de velocitat, pot ser bo estudiar i fins practicar
diferents sortides atenent a la manera com procedeix de donar-la cada jutge.
Això és “pràctica diversa” ja que parteix de la idea general que practicar amb
diferents jutges prepara a l’atleta per a totes les sortides possibles. Tanmateix,
una cosa no treu l’altre. És a dir, conèixer com donen la sortida diferents jutges
no va en detriment del creixement que com més regular sigui un jutge, més
afinada i ràpida pot ser l’inici de la resposta de sortida.

En un entorn més educatiu que no pas competitiu es pot plantejar el mateix
dilema i tampoc una cosa treu la rellevància del criteri de l’altre. Així,
especialitzar-se en un esport significa acotar la pràctica esportiva a un d’ells,
quan un criteri educatiu pot aconsellar retardar l’especialització i centrar-se en el
desenvolupament individual en la pràctica de diferents esports. Tampoc això
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suposa una contraposició de criteris ja que Variabilitat fa referència al factor que
determinarà el rendiment, sigui quina sigui la opció educativa o d’entrenament
que es prengui.

2.4 PROBABILITAT.
El factor probabilitat es defineix com la Proporció de vegades que presentat un
element d’una associació es presenta l’altre. Si sempre que es presenta un
element, es presenta l’altre es parla de probabilitat 1; en canvi, si es manipula la
proporció de vegades que presentat un element no es presenta l’altre, la
probabilitat serà menor i es representarà, normalment, amb els valors .9, .8, .7,
fins a 0.0 quan en cap presentació d’un es presenta l’altre.

El resultat de les recerques manipulant aquest factor és sempre el mateix: el
rendiment és òptim amb probabilitat de 1 i decreix conforme la probabilitat és
menor.

Un dels àmbits on hi ha dades experimental que confirmen aquesta altra llei
psicològica és el de l’aprenentatge motor. En un estudi ja clàssic, es va demana
a uns subjectes que aprenguessin a llançar una pilota a una diana que estava
situada darrera seu i que, per tant, ni podien veure ni podien saber si encertaven.
Es van estudiar diferents factors –com el de demora entre el resultat i l’informe
d’aquest- i un d’ells va ser el de la proporció de vegades que rebien informació
del resultat del llançament. Efectivament, a major probabilitat de rebre informació
millor precisió en els llançaments. D’aquí que es digui que el “feedback” s’ha de
donar sempre de cara a aconseguir un millor aprenentatge i rendiment.

Una de les tradicions amb estudis més detallats d’aquest factor és la del
anomenat condicionament operant amb dades experimentals clares i
contrastades. La probabilitat de rebre reforçament es demostrà ser un factor
rellevant de cara a l’aconseguiment d’aquell tipus de condicionament i amb
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efectes diferenciats sobre la motivació i la voluntat dels animals per seguir donant
respostes de prémer una palanca per a aconseguir menjar. Salvant les
distàncies, aquells estudis i conclusions han servit en l’àmbit de l’esport per a
realitzar una consideració de les contingències resultants de la preparació física
i el rendiment competitiu en termes de reforç i càstig, segons aquelles
contingències fossin de millora del rendiment propi i aconseguiment d’èxits
esportius o d’estancament, lesió o derrota en la competició. Aquest és un
element de grans transcendència en l’àmbit educatiu i d’iniciació esportiva.

En el món de l’esport, la majoria d’aprenentatges es donen amb probabilitat 1.
Pràcticament sempre els elements dels camps associatius són presents i es
permet l’establiment segura de qualsevol relació. Un llançament a cistella va
normalment seguit del resultat de fer-ho. Igualment al llançament d’una falta al
futbol o d’un tret en l’esport de tir el plat li segueix el resultat obtingut. De la
mateixa manera a l’execució d’una acció tàctica li segueix un resultat sempre
constatable, sigui considerat bo o dolent.

Estudi del gest tècnic del contrari. Una manera de millorar l’anticipació és, en
aquelles modalitats esportives que suposen d’una oposició directa (tennis, futbol,
judo, etc.) analitzar la probabilitat d’accions tècniques que faci l’esportista
oponent. Els porters d’handbol i d’altres analitzen els percentatges de
llançaments dels jugadors contraris en relació a la seva posició al camp i a la
zona de porteria que llancen. També els porters de futbol estudien el llançador
del penalti per tal d’endevinar cap on anirà la pilota i anticipar-se en la seva
resposta. La velocitat de la carrera inicial, l’angle del peu de recolzament i la
posició dels braços han sigut analitzats amb aquest objectiu.

En d’altres situacions esportives com ara la presència de fatiga poden portar a
què l’esportista “percebi” dificultats per establir la corresponent relació entre, per
exemple, una “sensació” corporal i el resultat d’una acció motriu; això dificulta
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l’aprenentatge i el rendiment esportiu i és un element molt considerat a l’hora de
preparar físicament i tècnicament a un esportista. Un preparador físic i/o un
entrenador procuren, progressivament, ajustar les càrregues d’entrenament físic
a les condicions particulars de la modalitat esportiva corresponent per facilitar
que l’esportista obtingui la relació de probabilitat 1 entre les seves “sensacions”
de força, posició, etc., i el resultat de l’acció.

3. FACTORS SITUACIONALS

2.1 GENERALITZACIÓ.
Aquest primer factor situacional, que és sinònim, a nivell topogràfic al concepte
de transferència, fa referència al fet que com més se separa una sensació
respecte de la que és històricament la habitual pitjor és el rendiment.

Així, en les tasques més elementals d’orientació temporal s’observa que quan un
subjecte espera la presentació d’un estímul en un moment, com més se separa
aquest estímul del moment esperat, pitjor és la resposta d’anticipació (temps de
reacció més elevat). La quantificació d’aquest efecte es tradueix en uns gradients
de generalització temporal que són la formulació més elemental de la que es pot
anomenar, amb propietat, llei de la generalització.
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Figura 3. Gràfica teòrica del factor Generalització

En els estudis sobre condicionament i hàbits hi ha un conjunt ampli de dades que
mostren el mateix efecte de generalització quan la diferencia progressiva d’un
estímul condicionat respecte del que ha estat habitualment, comporta una
resposta condicionada també progressivament menor. Així la variació
progressiva d’un estímul condicionat, associat a menjar, respecte del què és
habitual

comporta

una

resposta

de

salivació

condicionada

també

progressivament menor conforme es diferencia de lo esperat.
Aquests estudis sobre generalització modal i temporal en l’estudi dels fenòmens
de condicionament és la base d’una formulació general per a tots els fenòmens
psicològics i particularment per als relacionats amb els hàbits i el ritmes de vida.
Diuen d’una manera general que quan s’ha creat un ritme de vida estable,
qualsevol canvi en el temps o en el tipus d’alimentació, exercici o activitat,
provocarà desajust orgànic i ho farà més conforme el canvi s’allunyi dels valors
que definien el ritme de vida previ. No cal dir que això té importància per a
entendre i fer front als desajustos que provoquen tant el “jet lag” com els canvis
horaris, en la població general. Però també en té per plantejar els ritmes de
preparació física i de competició i com fer front als canvis puntuals que ocorren
per qualsevol raó i que trenquen els ritmes i els mateixos hàbits general de vida.
Així, un viatge d’un esportista o de tot un equip, per exemple de Barcelona per
a competir a Mèxic, comporta un desajust orgànic puntual després d’una història,
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més o menys regular, on entrena i competeix l’atleta o l’equip. Només l’efecte de
desajust horari ja provoca un desajust previsible sobre el funcionalisme orgànic
que, podent ser no definitiu, de ben segur és rellevant a efectes del rendiment en
aquella estada puntual i ho és més que respecte d’un viatge més curt en aquella
o en direcció contraria cap a l’est.

I és que cada organisme anticipa, per condicionament, les hores de menjar, de
descans i de dormir; també té creades unes expectatives de menjar que van
lligades als seus gustos i costums. Canviar puntualment i de cop aquest univers
personalitzat de vida causa l’efecte de desajust orgànic, tan més gran com més
distant en qualsevol dimensió sigui aquest.

En la dimensió perceptiva i motriu, el factor generalització es planteja sobretot
en el tema del moviment. Cada trajectòria d’un objecte i del propi subjecte
desplaçant-se dona uns indicis de quina serà la seva posició futura i del moment
en què l’aconseguirà. L’anticipació, com hem vist anteriorment, es dona en base
a aquests indicis espacials o posicional i temporals de tal manera que l’acció de
cada esportista es regula per les configuracions perceptives que ha après o
establert. Si tot succeeix com acostuma succeir en cada esport i en cada situació
s’imposa la rapidesa que dona l’anticipació precisa. Tanmateix si un mòbil, per
les raons que sigui, altera la seva velocitat o la seva trajectòria actuals per raons
imprevisibles, el desajust perceptiu es fa evident i és tan més evident com més
s’aparta el mòbil de la trajectòria i el moment esperat. En un llançament de falta
directa en el futbol, per exemple, el porter està pendent de la trajectòria inicial de
la pilota per a anticipar la seva posició en el seu punt d’intercepció. Si ningú ni
res afecta la trajectòria posteriorment a la seva visió, l’acció interceptiva serà
reeixida o no però serà la correcta donada la seva experiència. Si en canvi algú
la toca voluntàriament o involuntàriament i segons quin sigui el tipus de contacte,
la pilota es desviarà i potencialment es frenarà o s’accelerarà de tal manera que
la seva intercepció no serà possible o serà defectuosa. El factor de generalització
explica precisament que quan més s’aparti el mòbil del punt i el moment
d’intercepció pitjor serà el rendiment en aquella situació concreta per efectes de
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l’anticipació apresa; no pas pels reflexos del porter. Cosa que explica també que
el porter ni reaccioni o es quedi “clavat”, com es diu vulgarment.

La majoria d’esports exigeixen unes accions precises basades en anticipacions
fines i efectives, i les exigeixen contínuament. Tanmateix l’entramat funcional
que integra els moviments dels jugadors, l’equipament per a córrer i colpejar i un
mòbil -normalment una pilota rodona- basteixen un univers de trajectòries i
incidències físiques tals que el treball de previsió i anticipació és altament
exigent. En ells contínuament es poden donar variacions puntuals respecte d’allò
esperat i que s’integren en el discurs descriptiu de l’esport com a distraccions,
errors, imprecisions i, eventualment, faltes.

Un concepte clau en l’explicació de l’efecte potencialment negatiu de l’anticipació
és el de “finta”. Es defineix finta com a gest que actua d’indici per una acció que
no s’acaba fent però que en provocar una resposta anticipada del contrari,
s’aprofita per aconseguir un avantatge fent-ne una altra. Per això un dels temes
lligat a aquest tema de la finta és el càlcul del temps necessari per a corregir una
acció fallida. Està clar que la llunyania i fins la incompatibilitat de l’acció iniciada,
amb la que s’hauria d’haver realitzat per a neutralitzar l’acció del contrari, és un
cas particular de desajust generalització que és el d’haver estat provocat pel
contrari. És però desajust per Generalització perquè el subjecte ha seguit un
indici que l’ha portat a una actuació de separació extrema respecte d’allò que
finalment ha succeït. La finta, per dir-ho així, és la provocació d’una anticipació
fallida que impedeix fer-ne una de reeixida.

En les accions tàctiques dels esports d’equip com en el basquetbol o el handbol,
les jugades d’atac i de defensa s’entrenen admeten diferents alternatives segons
la posició dels companys en el camp i l’actuació del contraris. Tal com hem vist
anteriorment, l’entrenament de la tàctica comporta interpretar la jugada i decidir
la posició i l’acció a realitzar segons aquesta evolucioni. Hi ha, normalment un
ordre en aquesta evolució segons marca el defensar i no rebre punts en contra i
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el atacar i puntuar. El factor Generalització es planteja en aquests esports en
circumstàncies actual i puntuals que trenquin o desorientin el curs de la jugada.
Una circumstancia que ho pot propiciar és la presencia en l’equip d’un jugador
nou que no és ni conegut ni ha entrenat amb la resta de membre de l’equip. Les
seves accions imprevistes poden provocar fallides en la resta precisament per
sortit d’allò que ha estat regular o normal en les mateixes accions en el passat.

Transferència. Aquest és un concepte sinònim de Generalització i ho és en un
sentit positiu de gran interès de cara l’educació i l’entrenament i es fa referència
a semblança-diferència topogràfica entre els elements en d’una determinada
tasca. Posem per cas el llançament de cistella al bàsquet. Llançar requereix una
coordinació que integri força i precisió de cames i braços en la previsió que la
pilota entri a la cistella. Això vol dir que es una tasca singular, com ho són totes
les de llançar quan un subjecte ho pot fer des de moltes posicions dins d’un
camp de joc. Doncs bé: el principi o llei de transferència postula que aprendre a
fer-ho des d’una posició és aprendre a fer-ho des de totes les posicions, tant més
com més pròximes siguin aquestes a la posició apresa.

Els gradients de Transferència, per altra banda, no tenen perquè cenyir-se a un
esport o a un segment corporal en acció; es poden realitzar partint d’ells però
també a partir dels objectes, de les distàncies del tipus de cop o de tipus de
material esportiu emprat. En tot cas, el concepte de gradient de generalització
mostra el potencial explicatiu d’aquest factor a la vegada que el potencial
educatiu d’ensenyar un hàbit de conducta, una habilitat i un saber interactiu o
cognoscitiu. La Generalització i la Transferència s’observa de forma general en
aquelles tres grans dimensions del comportament humà. I és destacable, en tot
cas, com en l’esport es donen condicionaments emocionals i com aquest es
transfereixen amb el mateix principi general de separació o proximitat respecte
de les situacions viscudes.
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2.2 INHIBICIÓ.
El concepte d’inhibició prové de la fisiologia i fa referència a substàncies que
impedeixen la realització en l’organisme d’una determinada funció biològica. S’ha
fet servir en psicologia amb la mateixa idea de quelcom que impedeix o malmet
una funció psicològica. Per això definim Inhibició com a decrement del rendiment
per elements aliens a les estructures associatives que defineixen un hàbit, una
habilitat o un saber. També es pot produir l’efecte contrari i aleshores parlarem
de Desinhibició. En lloc d’Inhibició també es por parlar de Distracció o Bloqueig
i en el sentit de Desinhibició de Soltesa o Fluïdesa, en aquelles accions.

Sens dubte quest és el factor més definitiu de cara al rendiment màxim a l’esport
ja que dona compte de com tots i els aprenentatges fets i el nivell de rendiment
màxim assolit pot veure’s limitat per aquests elements estranys o imprevistos en
l’entrenament per a una competició determinada.

Tradicional el primer i més destacat element inhibidor ha estat l’ansietat, com a
reacció emocional negativa. És a dir, la por a fer-ho malament, la por al fracàs o
al ridícul, la por al dolor com a emoció condicionada a un accident traumàtic, la
por a perdre la confiança de l’entrenador o l’aportació de l’espònsor, o el salari o
la beca, entre moltes altres pors que poden ser molt personals i intimes. Si
aquestes pors estan presents en els moments pròxims a la competició o en el
seu desenvolupament, en forma de comentari d’altre o de pensament propi
poden, efectivament, inhibir tot el potencial d’acció d’un atleta o esportista.
Aquesta, com apuntaven, ha estat una de les maneres més habituals de donarse la inhibició en el rendiment.
Altres elements inhibidors més subtils són les pors sense una alteració emocional
explícita que provenen del no disposar o de pensar que no es disposen de tots
els recursos necessaris per a fer front a la competició. La manca de domini de la
disciplina esportiva concreta i un complex no afrontat davant un altre jugador,
equip o tipus de competició, poden efectivament tenallar el potencial competitiu
d’un esportista. L’anomenada pressió ambiental o la mediàtica poden també ser
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quelcom que emocionalment no es pot dir que l’alteren a un, però que en canvi
n’ha de parlar o, si més no, hi pensa perquè és part del decorat incòmode amb
el que es competeix.

I afegir encara que la mateixa dinàmica de la competició pot generar inhibidors
del rendiment previsibles però que suposen, precisament, una distracció o un
bloqueig de l’acció tècnica o tàctica en curs. Així un error irrellevant en un
entrenament en una acció tècnica, agafa un valor desmesurat en una competició
de màxim nivell. O un dubte en l’acció tàctica desencadena un descontrol de
l’acció tècnica. O la fatiga que no apareixia mai en l’entrenament apareix per
efectes d’un viatge esgotador o d’un desajust horari i genera quelcom tant
subjectiu com real de tenir males “sensacions” o pensar que potser s’està en un
mal moment de “forma”. Però també un error no forçat, el marcador advers, un
públic parcial i tantes altres possibles coses que poden passar en un moment
determinat de la competició, són elements a tenir en compte com a possibles
inhibidors potencials.

Hi ha, en tot cas, un aspecte a destacar respecte de l’efecte d’aquest factor sobre
el rendiment i és que com més inesperat i estrany és allò que succeeix o
s’esdevé, més efecte inhibitori té. Aquesta, si més no, és la conclusió d’una
recerca en la que un estímul estrany – un so d’una freqüència de 1000 Hz- era
presentat en una tasca d’anticipació en que l’estímul d’alerta i l’estímul al que
s’havia de donar la resposta eren visuals. El període entre aquests estímuls era
visual i va ser sempre constant pels diferents intervals programats. Inicialment
els efectes de la presentació del so foren rellevants però progressivament foren
menors, fins el punt que els subjectes informaven que al final utilitzaven l’estímul
estrany per a calcular millor el moment de presentació de l’estímul d’anticipar
qual s’havien.
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Figura 4. Gràfica teòrica del factor Inhibició

Això no obstant, és precisament en aquest factor on els psicòlegs aplicats han
estat més requerits, de cara a alliberar els esportistes d’aquesta limitació que els
sobrevé justament en les competició. Les tècniques per a aconseguir-ho han
estat i són diverses, des dels tractaments per a la reducció de l’ansietat fins a
posar-se en mans d’un especialista amb mètode i nom propi. Evidentment entrar
en el món de les tècniques psicològiques per a intervenir en aquest i altres factors
no és el nostre objectiu. En tot cas dir que, com és sabut, l’efectivitat d’una
tècnica no només depèn d’estar ben fonamentada en la psicologia sinó que
també depèn d’altres determinants lligats al funcionalisme orgànic i també físic
però sobretot a components socials que en determinen la fe, l’adherència, la
confiança i el seguiment que cada esportista fa d’allò que se li diu que ha de fer
i com ho acaba fent.

El plantejament que fem aquí és que, efectivament, el factor Inhibició és un factor
definitiu perquè sorgeix en el moment d’avaluació formal del rendiment

d’un

determinat atleta o esportista, i de la seva comparació amb els altres. Tanmateix,
la Inhibició és un factor més d’aprenentatge i rendiment i, en conseqüència, cal
tractar-lo com els altres a efectes de planificació i entrenament esportiu. És a dir,
cal incorporar la manera de fer-li front a l’entrenament general de l’esportista.
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4. INTERACCIÓ DE FACTORS
L’exposició dels deu factors d’aprenentatge i rendiment que es consideren bàsics
en psicologia. Pensem que constitueixen una referència pertinent de cara als
plantejaments educatius i d’entrenament siguin quins siguin els seus
plantejament teòrics. Els hem descrit pensant sobretot de cara a explicar els seus
efectes quantitatius sobre l’anticipació, però és evident que serveixen també per
a explicar l’aprenentatge amb descriptors més globals com el de “precisió” o amb
l’accepció més genèrica de “força” associativa.

Cal fer notar com el factor que sempre es considera bàsic, sobretot a l’esport,
està sempre acompanyat dels altres factors que co-determinen el resultat final
de la pràctica. Pràctica, amb relació associativa enfortida per la Contigüitat o la
Disparitat en la relació entre elements, ha de tenir uns efectes en l’aprenentatge
més fort que aquells que es poden donar amb aquells factors amb valors afeblits.

Les diferències, per altra banda, en la complexitat de les accions tècniques i
tàctiques segons els esports són igualment de necessària consideració. Això no
obstant, uns dels aspectes rellevants que es donen en l’aprenentatge és que per
complexa que sigui la tasca, un cop s’ha après, s’arriba a un nivell
d’automatització tal que la tornen fàcil a ulls de qui no sap executar-la.

Hi ha altres aspectes a considerar. Com per exemple la interacció entre
Variabilitat i Generalització amb un calat explicatiu notable en aprenentatges
escolars. Potser, però, a efectes de rendiment esportiu destaca l’efecte inhibitori
de la presència d’elements estranys en la competició, amb els seus efectes de
desconcentració i decrement en el rendiment. Pensem que la idea ja apuntada
d’incorporar al pla d’entrenament

l’afrontament d’aquesta variable, ha de

repercutir amb una millora en l’enfocament de la concepció de l’ensenyança i
l’entrenament esportiu en el seu tractament interactiu i sintètic dels factors que
expliquen les variacions quantitatives i les diferències individuals en el
comportament dels esportistes.
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1. DE LA REACCIÓ A L’ANTICIPACIÓ EN L’ESPORT.
No hi ha psique sense vida. La psique de l'esportista es construeix sobre la seva
biologia, s’hi repenja per a existir, però són formalment diferents.
Filogenèticament determinada, la biologia orgànica particular s’estableix com a
base material de la psique. De manera ontogenètica, el coneixement del joc
s'aprèn a través de l'entrenament tècnic – tàctic i de les múltiples experiències
competitives de l’esportista. Roca (2013), ens recorda que la psique humana és
associativa i apresa, mentre que el seu organisme biològic es basteix sobre
reaccions incondicionals, instintives o hereditàries: “... la psique és aquella
animació singular que fa persona o individu a un organisme” (Roca, 2013, p.8).
És obvi que posseir un alt percentatge de fibres ràpides (organisme) permetrà a
l'esportista ser explosiu en les seves accions, però no li assegurarà interpretar
correctament el joc tàctic (persona).
Però el que més interessa en aquest article és que ambdues funcionalitats
humanes també es diferencien a nivell temporal. La vida reacciona, mentre que
la psique s’anticipa. Els receptors auditius no donen resposta abans que les ones
mecàniques del so els estimulin o els receptors tàctils de les mans no perceben
el moviment d’un cos abans d’entrar-hi en contacte. Així passa en sentir les
instruccions de joc de l’entrenador o en seguir el moviment d’un jugador que està
fora del camp visual mitjançant el sentit hàptic (tacte actiu o cinestèsic,
Ballesteros, 1993). L’oïda no detecta el so sense la paraula expressada, o el
tacte no sent sense el contacte físic amb l’objecte que esdevé estímul. Entre
l'emissió de l'estímul i la resposta sensorial corresponent sempre transcorre un
cert temps. Aquest temps s’anomena de demora o de latència, i pot ser entrenat
per ser reduït al màxim mitjançant la correcte aplicació dels factors quantitatius
biològics (especialment intensitat de l’estímul i sensibilització). Aquesta és la
base del reconegut entrenament propioceptiu, que provoca distensions variades
i intenses en les articulacions per reforçar el reflex invers de defensa que les
protegeix.
Però la construcció psíquica de l'esportista és aprendre a anticipar. L'evolució de
la vida a la psique va significar canviar la reacció amb demora per l'anticipació
en funció del coneixement adquirit. Es pot anticipar el moviment tàctic de l’equip
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rival abans que l’executi, de la mateixa manera que s’anticipa el sabor d'unes
maduixes abans de prendre-les. Aquesta anticipació es construeix en base a la
repetició empírica de situacions similars, el que en general s’anomena
experiència o factor quantitatiu històric de construcció psíquica. El fet que
distingim la vida de la psique per la naturalesa temporal de cada funcionalitat no
és un assumpte gens banal; precisament la frontera permeable i evolutiva de la
biologia a la psicologia es troba en el condicionament temporal (anticipació
temporal): “Aquesta representació de dues estructures relacionals –la Reacció i
l’Associació- té el poder de mostrar dos universos funcionals clars, irreductibles
l’un a l’altre. També té el poder de demostrar l’existència d’allò que podríem
anomenar “protopsique” i que consisteix en l’organització associativa dels
organismes a fi d’ajustar-se a les estimulacions cícliques que se’ls imposen en
la seva ontogènesi” (Roca, 2011, p.23)”. Per tant, la temporalitat no només
distingeix la reacció biològica de l’associació psicològica, sinó que en la
temporalitat hi trobem l’inici de l’evolució entre ambdós funcionalitats.
Reaccionar, en un organisme sa, és una funcionalitat molt lineal i unívoca.
L’especialització sensorial ofereix respostes a determinats estímuls sotmesos al
temps de demora. La reacció biològica és segura i predictible: no hi ha resposta
sense el seu corresponent estímul previ. En canvi, anticipar és una funcionalitat
més flexible i oberta. El mateix fet de moure’s en funció d’un context intuït o llegit
abans que s’esdevingui, provoca més possibilitats d’errada. Podem anticipar el
sabor d’unes maduixes però, a vegades, el sabor sensorial en tastar-les realment
difereix de l'imaginat. Tothom, amb més o menys encert, pot caminar per casa
seva totalment a les fosques, a les palpentes, anticipant en tot moment el camí
a prendre sense cometre cap errada. Anticipem les distàncies, els angles de
moviment i les trajectòries en funció de la regularitat coneguda de l’experiència
quotidiana de la llar pròpia. A l’obra de García Márquez, Cien años de soledad,
la iaia Úrsula, envellida i cega, es movia per la casa sense que els seus familiars
s’haguessin adonat mai de la seva pèrdua de visió. Però a vegades succeïen
“accidents imprevistos”, com quan Úrsula s’entrebanca amb una cadira al jardí
de les begònies: “...aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había
descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando
imperceptiblemente de posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que
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ir cambiando de lugar poco a poco y sin advertirlo.” (García Márquez, 1967, p.
230). I d’aquesta manera, la pobra dona ensopegà en canviar de posició
imperceptiblement, els seus punts de referència domèstics.
Així com la iaia Úrsula s’entrebancava, el coneixement anticipatiu pot deixar al
jugador en evidència per una mala lectura del joc. És la màgia de l'esport.
L'entrenament de qualitat ha d'equilibrar la preparació orgànica i el coneixement
del joc, juntament amb la rellevant aportació dels jugadors veterans, que quan
comencen a veure limitada la seva biologia per l’edat, segueixen interpretant
magistralment el joc sobre la base del coneixement après. I segueixen oferint
rendiments d’alt nivell sobre la interpretació tàctica de saber què cal fer en tot
moment, malgrat que l’organisme ja no tingui les capacitats físiques o la
reactivitat de la joventut. És per aquest motiu que l'exigència competitiva de
l'esport entrena l'anticipació. En els esports d'equip, la “passada a l'espai lliure”,
no és més que una passada al futur. En el moment de la seva emissió s'anticipa
la posició del receptor en funció del seu angle de moviment i de la seva velocitat.
En defensa també existeix anticipació en la intercepció d'una passada, ja que
per desviar la pilota el defensor ha de moure's abans que aquesta s'emeti. Es
posaran diferents exemples d’anticipació en el joc tàctic en aquest mateix capítol.
Emfasitzem l’explicació amb una coneguda frase dels autors clàssics sobre
teoria del moviment, els alemanys Meinel i Schnabel: “L’acció humana no es
dona en forma predominantment reactiva; per la seva essència, es coordina en
base a fenòmens previstos, calculats prèviament (anticipació)” (Meinel i
Schnabel, 1988, p.80).
Si acceptem la definició de la tàctica com la interacció social esportiva construïda
sobre la modificació del comportament tècnic (Solà, 2010), es podrà acordar que
la diferència entre l'atac i la defensa no resideix en la possessió o no de la pilota.
De fet, hi ha molts esports classificats com a esports tàctics que no es juguen
amb pilota (esports de combat, curses lliures...). La diferència entre atacar i
defensar reu en tenir la iniciativa temporal. Normalment la defensa fa seguiment
de les accions de l'atac en una espècie de tracking dels moviments ofensius;
però, a vegades, la defensa no es conforma amb aquest rol de seguiment i pren
la iniciativa temporal, per exemple en situacions de 2x1 al jugador amb pilota
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(trap). En aquestes situacions es pot dir sense por que la defensa està atacant,
ja que porta la iniciativa temporal.

2. CONCEPTUALITZACIÓ BÀSICA TEMPORAL.
Abans de presentar exemples sobre l’anticipació en l’esport i, especialment, en
el joc tàctic, es clarificaran els conceptes teòrics que fonamentaran el capítol i
que han inspirat el pròleg. L’explicació dels conceptes temporals es dividirà en la
temporalitat biològica (temps de latència o de demora) i la temporalitat
psicològica (anticipació), per després matisar el que de manera clàssica s’ha
anomenat temps de reacció, de molta rellevància en l’esport.

Taula 1. Temporalitat i comportament motor humà

TEMPORALITAT I COMPORTAMENT MOTOR
PSICOLÒGICA

BIOLÒGICA
Funcionalitat
Reactiva e
Temporalitat

Tipus i
nivells

r

Limitar l'anticipació psicològica:
Associatiu E - E
Estimulació composta, continua, dinàmica
ey discret, estàtic, puntual.

Temps de latència o
temps de demora

Temps de Reacció

Anticipació

1. Modalitats Sensorials

1. Temps de Reacció Simple

1. Rígid (Anticipació simple):
Temporalització

Interocepció, Propiocepció, Exemples: Sortides d'atletisme,
natació, ...
Exterocepció. Ex: audició.
o conducció de vehicles
2. Reflexos Motors
2. Temps de Reacció Electiu
Permanents i caducs.
Exemples: Sortides
Exemple: Reflex miotàctic d'automovilisme, motociclisme...

Exemples:
Esportiva (Terra), balls de saló.
2. Canviant (Anticip. coincident):
Sincronització
Exemples:
Tennis, handbol, tir al plat...

2.1 TEMPORALITAT I MOTRICITAT BIOLÒGICA FILOGENÈTICA: TEMPS
DE LATÈNCIA O TEMPS DE DEMORA.
El comportament vital és una resposta d’adaptació als canvis físics o químics
que es sintetitzen en la reacció biològica. Aquests canvis físico-químics en són
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els seus elements materials (els estímuls i les respostes) però, com a
comportament biològic és una funcionalitat diferent.
Al mateix temps, la reactivitat biològica és la base material del comportament
psicològic: “els fenòmens biològics seran la base dels psicològics” (Delay Pichot,
1988, p. 15), o “la conducta biològica és la base o causa material de la conducta
psíquica” (Roca, 2006, p. 56). El comportament biològic està determinat per
l’herència comuna d’espècie i està exempta d’experiència prèvia en la seva
gènesi. Filosòficament, la biologia es mostra molt determinista ja que està
amollada ineludiblement a la transmissió filogenètica d’espècie. Paral·lelament,
la biologia humana es mostra indefinida (Fullat, 2000), una biologia que deixa
lliures als humans per a formar-se mitjançant l’educació i l’experiència. Com s’ha
esmentat al pròleg, el comportament biològic queda definit per la invariabilitat
relacional entre l’organisme i l’entorn, de tal manera que la reacció biològica es
dona de manera preestablerta i immodificable, sovint adjectivada com a
comportament automàtic.
En base a l’estructura reactiva, s’explica que la vivència temporal de la biologia
presenti temps de demora o latència: sempre existeix un temps entre l’inici de
l’estímul i l’inici de la resposta orgànica. En la vida, no pot existir resposta sense
la presència prèvia de l’estímul, perquè els òrgans sensorials no poden executar
aquest prodigi biològicament. Això no obstant, s’entén que el temps de demora
es pot entrenar per ser minvat al màxim mitjançant la correcte aplicació dels
factors quantitatius biològics que l’afecten. Aquest ha de ser la base de l’eficaç
entrenament orgànic i sensorial dels esportistes (preparació física), per fer-los
reactius, sensibles i ràpids en la resposta. Aquesta és la base conceptual del
revalorat entrenament propioceptiu per evitar lesions articulars o musculars
davant distensions indesitjades. Escurçant el temps de demora, la resposta
reactiva de protecció del múscul pot evitar trencaments o distensions musculars
i en justifica que en formi part dels plans d’entrenament actuals com a prevenció.
No és propòsit d’aquest escrit aprofundir en la temporalitat de latència o de
demora, però cal destacar els factors més rellevants que poden influir en la
reacció biològica. Un dels factors claus és el control de la intensitat de l’estímul,
ja que si s’augmenta la intensitat de l’estímul, al mateix temps que s’augmenta
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la intensitat de la resposta, a nivell temporal s’escurça la latència o temps de
demora.

Figura 1. Factor intensitat de l’estímul i entrenament propioceptiu

D’altra banda, no tots els òrgans sensorials humans tenen la mateixa latència i,
per tant, les condicions inicials depenen de la reactivitat a entrenar. És molt
coneguda la classificació de la latència de més ràpid a més lent publicada per
Sage, 1971 (citat en Roca, 1999): audició, tacte, visió, dolor, gust i olfacte.
Existeixen d’altres factors biològics molt importants (adaptació o disminució de
la sensibilitat per la persistència de l’estímul, sensibilització, o les diferències de
sensibilitat entre òrgans sensorials de caràcter tònic, que mai s’adapten, i els de
caràcter fàsic, fàcilment adaptables).
En la funcionalitat biològica distingim dos tipus de comportaments: les modalitats
sensorials i els reflexos motors. Tot i que ambdós tipus de comportaments es
fonamenten en els trets generals que expliquen la vida, cal diferenciar-los per
apropar el text vers el comportament motor humà. En les modalitats sensorials,
la informació és transmesa per neurones sensitives primàries cap a la medul·la
espinal que la transporta als centres nerviosos superiors: tàlem, sistema límbic
(sensibilitat protopàtica) i escorça cerebral sensitiva (sensibilitat epicrítica).
Segons Barbany (2002), les reaccions sensorials establertes en els òrgans
neuronals superiors permeten la seva “percepció conscient”.
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Contràriament, els Reflexos Motors utilitzen només l’arc reflex medul·lar
(monosinàptic o polisinàptic), ja que la informació neuronal no puja mai als
centres nerviosos superiors. A més, els reflexos motors impliquen respostes de
les estructures esquelètiques i neuromusculars, tant en els reflexos motors
caducs (reflex de grasping o prensió) com els permanents (reflex miotàctic). Al
respecte, seguim l’opinió de Roca (2006) quan escriu que en psicologia
experimental “…el terme “comportament motor” ha restat com a descriptor de la
participació dels elements esquelètics i musculars en la conducta” (Roca, 1999,
p. 86). I, arrodoneix l’explicació afegint que “...pot ser vist com a pertanyent a
diverses funcionalitats. Com a conducta mecànica –parells de forces-, com a
conducta biològica –reflex motor-, com a conducta psicològica –constàncies
perceptives.” (Roca, 2006, p. 86). La motricitat biològica humana s’explica per
aquesta especial funcionalitat reactiva que implica als elements esquelètics i que
s’anomena reflexos motors però que, òbviament, no podrà explicar la riquesa del
joc tàctic esportiu per sí mateix, com a màxim, com a base material. Destacar
també que l’existència de la modalitat sensorial propioceptiva no equival a la
presència necessària de respostes motores concretes, com tampoc se’n deriven
de l’exterocepció o de la interocepció.
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FUNCIONALITAT BIOLÒGICA REACTIVA

REACCIONS SENSORIALS

COMPORTAMENT MOTOR REACTIU

REFLEXOS MOTORS
CADUCS

REFLEXOS MOTORS
PERMANENTS

A distància
Cons i Bastons Retinals

Reflex de Prensió

Propioceptius
Miotàctic/Extensió

(Visió)

Reflex de Succió

INTEROCEPTIVITAT

PROPIOCEPTIVITAT

EXTEROCEPTIVITAT

Mecanoreceptors

Aparell Locomotor
Fusos Musculars

(Presió sanguínia)
Òrgans Tendinosos Golgi

Quimioreceptors
(Gasos arterials)

(Oïda)
Bulb Olfactiu

Sistema Vestibular

(Olfacte)
Per Contacte

Canals Semicirculars

Mecanorecepetors
(Tacte)

Receptors Articulars Ruffini

(Digestió: nutrients)
Nociceptors

Cèl.lules Ciliades
Reflex de Caminar

(Monosinàptic)
Miotàctic Invers
(Reflex Tendinós)

Reflex de Babinski
Reflex de Moro
Reflex de Magnus

Reflex Laberíntic
Exteroceptius
Nocioceptiu/Flexió
Extensor Creuat
Extensor d'Impuls

Sistema Macular

Papil.les Gustatives
(Gust)

(Dolor organs interns)

R. Punts Cardinals
Reflex de Natació

Reflex d'Ensurt
Reflex Pupil.lar

Figura 2. Funcionalitat biològica reactiva (Solà, 2009).

És important insistir en el fet que, malgrat que l’estructura comportamental és la
reacció biològica, no s’aplica aquí el terme temps de reacció, sinó temps de
demora o de latència. Això comporta sovint algunes situacions de confusió. I en
aquesta estructura explicativa, la vida mai no s’anticipa, tot i que es pot entrenar
per a apropar al màxim la resposta a l’estímul. Lògicament, si un jugador està
ben entrenat i sensibilitzat orgànicament, reaccionarà més aviat i obtindrà millors
respostes fisiològiques, però aquest fet no explicarà la qualitat del seu
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comportament tàctic, el fet de donar una determinada passada en el moment
oportú o intentar taponar un llançament des de la defensa.

2.2 TEMPORALITAT I MOTRICITAT PSICOLÒGICA ONTOGENÈTICA:
ANTICIPACIÓ RÍGIDA I CANVIANT.
A diferència de la funcionalitat biològica, la psique està ontogenèticament
construïda mitjançant l’educació i els aprenentatges rebuts al llarg de la vida i
que marquen les diferències individuals. Si la reacció biològica definia al
comportament vital, és l’associació psíquica la que defineix el comportament
psicològic. Aquesta associació s’entén com a consistència relacional
ontogenètica entre elements biològics, definició que remet a la necessitat de la
vida per l’existència de la psique, tal i com s’havia assenyalat al pròleg.
Filosòficament, la psique es presenta més indeterminada que la vida ja que pren
forma en funció d’una determinada cultura. Així, un infant aprèn a utilitzar les
paraules “finestra”, “ventana” o “window” per associar-ho a una obertura de llum
domèstica en funció de la llengua materna de la família (estructura associativa
que fa contingent la visió d’un objecte amb el so que l’identifica). Lògicament, les
formes culturals que cristal·litzen es basen en reaccions sensorials, però la
psique les utilitza materialment per a establir una nova funcionalitat associativa
que la defineix (Roca, 2006; 62).

Figura 3. Funcionalitat biològica reactiva (Roca, 2006; 62).
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D’altra banda, si el comportament biològic quedava encotillat en respostes
preestablertes i poc modificables, el comportament psicològic es construeix en
dos nivells funcionals. Un nivell funcional rígid construït sobre la presència
segura dels elements reactius i un nivell funcional canviant, que es construeix
sobre els valors canviants dels elements reactius participants. Exemples del
primer nivell funcional serien recitar l’abecedari, les taules de multiplicar, però
també caminar a les palpentes per casa nostra o escriure a l’ordinador sense
mirar el teclat. Exemples del segon nivell funcional serien descobrir el significat
d’un text, decidir travessar a peu una carretera en funció de la velocitat dels
cotxes que s’apropen o interceptar una passada en el joc esportiu. En ambdós
nivells funcionals, rígid o canviant, els comportaments psicològics són
susceptibles de relativa automatització per l’educació o l’entrenament. Notem
que pels comportaments biològics es parlava de comportaments automàtics, que
s’esdevenien en un organisme sa per la mera presència de l’estímul; però en els
comportaments psicològics es parla de possibilitat d’automatitzar en funció dels
nivells funcionals i dels factors quantitatius psicològics que determinaran
l’estabilitat de l’associació.
Aquestes múltiples possibilitats constructives de la psique depenen sobretot dels
factors quantitatius històrics, que en són els més crítics. Així, no serà el mateix
un equip que pugui entrenar-se quatre sessions a la setmana durant una hora i
mitja, que un equip que s’hagi de conformar en entrenar-se dos dies durant una
hora. Lògicament, la psique és més florida que la vida, presenta molts més
matisos i depèn de les possibilitats d’aprenentatge ontogenètic de cada persona.
Els factors històrics, tot i la seva rellevància, no són els únics que expliquen les
múltiples possibilitats de la psique enfront de les eixutes respostes vitals. Cal
afegir-hi els factors estructurals, com la complexitat de l’aprenentatge a realitzar
i els factors de situació, com la presència d’elements estranys que puguin inhibir
comportaments sobradament establerts (com la pressió del públic). En aquest
llibre es dedica un capítol a l’aprofundiment dels factors psicològics.
El comportament psicològic basat en l’estructura associativa, justifica que la
vivència temporal de la psique sigui l’anticipació. Desapareix el temps de
latència en un continuum anticipatiu respecte de l’entorn; com ja s’ha escrit,
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l’evolució temporal de la biologia a la psicologia és el trànsit de la latència a
l’anticipació. Foren els estudis experimentals sobre temps de reacció i de temps
de reacció electiu els quals destacaren el fenomen de l’anticipació. Una resposta
anticipada significava la coincidència de la resposta amb la presència de l’estímul
el.licitador:

ex ------------------------------------------------------ ey

R
Figura 4. Situació d’anticipació en els estudis de TR (Roca, 1983)

En aquests casos, la persona ja no reacciona a l’estímul el.licitador, sinó que ha
estat capaç de preveure la presència d’aquest estímul per actuar anticipadament
i respondre de manera coincident. La persona havia après de les regularitats de
l’entorn, en base a la seva experiència, per percebre el moment oportú de
respondre.
Aquest aprenentatge experimental de les regularitats de l’entorn es pot traslladar
a les múltiples situacions de la vida quotidiana que es repeteixen
sistemàticament cada dia o mitjançant la constància de l’entrenament esportiu
en les seves habilitats específiques. Lògicament, l’anticipació psicològica
s’observa diferencialment en els dos nivells funcionals explicitats en el paràgraf
anterior. El nivell funcional rígid coincideix amb el que tradicionalment s’ha
anomenat anticipació simple. Derivant dels estudis concrets sobre el temps de
reacció (simple), s’entén com la resposta anticipada a la regularitat temporal. Es
pot exemplificar en el seguiment d’un ritme, que es pot definir “...com a successió
d’actes d’anticipació” (Roca, 2006, p. 91). Però en l’àmbit del comportament
motor, els estudis que millor s’escauen són els que deriven del temps de reacció
electiu, aquells que presenten una doble incertesa paramètrica que va més enllà
de la simple orientació temporal. En el temps de reacció electiu se li demana al
subjecte que respongui a un estímul que no sap quan apareixerà ni quina
resposta indicarà. Tot i això, “...si es procedeix amb regularitat en la presentació
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dels estímuls, igualment s’assoleix l’anticipació” (Roca, 2006, p.93). En
l’anticipació simple, l’individu inicialment no sap quan apareixia l’estímul, però la
presentació regular del mateix li permet l’anticipació temporal, o sigui aprendre
quan apareix. De la mateixa manera, en el temps de reacció electiu, la
presentació regular de l’estímul (i la seva acció contingent), també permet
l’anticipació en la doble demanda: temporal o consistència entre elements
reactius i modal entre dimensions reactives de la resposta que cal donar. Tant
important és saber què cal fer com el moment adequat en que cal fer-ho;
exigència relacional que ens apropa plenament a les demandes de l’activitat
física i esportiva. La presentació regular dels estímuls en la doble exigència
modal i paramètrica permeten explicar els múltiples encadenaments i
automatismes motors en el nivell funcional rígid.
Efectivament, es parla de comportament motor quan l’anticipació psicològica es
construeix amb la musculatura esquelètica i, aleshores, el propi individu en acció
física esdevé també font d’estimulació, sobretot propioceptiva i vestibular. En
certes activitats físiques i esportives sembla destacar-hi un element reactiu
exterior a l’estimulació motora del subjecte: el llistó a superar en salt d’alçada o
la paret de la piscina per fer el viratge precís en natació. Però l’anticipació
perceptiva d’aquests comportaments motors es construeix sempre “...en base a
consistències d’estimulació, sigui aquesta exterior o interior, visual o
propioceptiva, produïda pels altres o produïda per un mateix” (Roca, 2006, p.95).
D’aquesta manera, diferents cadenes i automatismes motors quotidians o
esportius (conduir un cotxe, les rutines de vestir-se i despullar-se, córrer o saltar),
impliquen l’anticipació psicològica rígida en l’àmbit del comportament motor. I
aquest nivell funcional rígid s’explica per les relacions estàtiques o invariables
entre sensacions. En la doble exigència paramètrica comentada, temporal i
modal, la persona es construeix motriument en base a intervals de ritme regulars
i a posicions també regulars o invariants. Així, la paret de la piscina sempre està
en el mateix lloc, i addicionalment referma la mateixa consistència amb el canvi
de color de les sureres en aproximar-se o el canvi de dibuix de la línia blava
pintada al fons de la piscina. En cada repetició d’un viratge, aquests compostos
estimulatius sempre hi seran presents, amb els mateixos valors i estàtics.
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El nivell funcional canviant coincideix amb el que s’ha anomenat tradicionalment
anticipació coincident o percepció de la velocitat. Si el que definia l’anticipació
simple era la durada invariant entre estímuls, en aquest cas l’orientació
psicològica és més complexa, ja que cal anticipar-se sobre canvis continus de
velocitat i de posició. En psicologia es defineix com a Percepció del Moviment
amb múltiples estudis basats en tasques d’agafar al vol (Taking in fly tasks,
Catching tasks), rastreig (Tracking) o Intercepció. Percebre el moviment
comporta l’atenció al doble indici de temps (velocitat) i angle (trajectòria) per
anticipar les posicions futures del mòbil. En no poder orientar-se sobre elements
reactius sempre presents o de valor inalterable, s’imposa el concepte d’indici
perceptiu per explicar les anticipacions psicològiques canviants. L’indici
perceptiu és “...el valor actual de sensació (canvis reactius) que guarda
correspondència amb un valor futur: les sensacions inicials indiquen les futures”
(Roca, 1995, p.32). Només d’aquesta manera l’individu aprèn a anticipar en
relació a elements reactius canviants moment a moment.
La percepció del moviment pot adoptar diferents tipologies (Roca 2006). Hi ha
moviment quan un mòbil es desplaça, exigint intercepció o no, independentment
dels òrgans sensorials exteroceptius que ho sentin (canvis retinals de la vista,
l’efecte Doppler de l’oïda o el moviment sobre la pell mitjançant el tacte). Hi ha
moviment també quan és el propi organisme qui es desplaça, sentint el moviment
pels mateixos òrgans sensorials exteroceptius assenyalats o pels òrgans
vestibulars i propioceptius (fusos musculars, òrgans tendinosos de Golgi i
receptors articulars). I, efectivament, hi ha moviment en les més diverses
situacions motores com llençar o equilibrar-se.
A diferència de l’estaticitat i invariabilitat dels elements reactius que permeten
l’aprenentatge de l’anticipació rígida, els elements reactius sobre els quals s’ha
d’aprendre l’anticipació canviant són mòbils i variants (diferents velocitats i
diferents angles). Així, no serà el mateix anticipar la paret de la piscina a
interceptar una passada, o no serà el mateix anticipar el llistó en salt d’alçada
que posar un bloqueig a un defensor.
Compartim plenament el criteri de Roca (1995) d’anar més enllà de definicions
descriptives dels estímuls per a intentar una explicació general del comportament
motor que la psicologia no ha acabat mai de definir mai plenament: “...cuando se
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habla de percepción del movimiento, más que ceñirse las situaciones de
seguimiento e intercepción de móviles, se debería plantear una teoría general de
cómo un organismo construye una orientación perceptiva respecto de toda su
actividad física que comporta desplazamiento o movimiento local...” (Roca, 1995,
p. 28). Una teoria general del comportament motor humà justificaria més enllà
dels estímuls estàtics o mòbils que distingeixen nivells funcionals de manera
tradicional. Es pot trobar un assaig d’aquesta explicació en Solà (2009), basat en
l’aplicació directe del concepte rígid o canviant sobre la informació exteroceptiva,
independentment de si és mòbil o canviant. Una gimnasta de rítmica que efectua
una actuació amb les maces, fa els llançaments sempre en el mateix ordre, en
el mateix moment i, sobretot, en la mateixa velocitat i angle en cada repetició de
la coreografia. En l’ajust precís d’aquests llançaments està l’èxit del ball corporal
amb les trajectòries de les maces. I per això s’entrena moltes hores setmanals,
per fer sempre els mateixos llançaments en cada assaig, que li permetin fer les
figures artístiques amb el cos. En aquest exemple, les maces són mòbils, però
extremadament rígides en el seu comportament en cada assaig: estan sempre
presents i sempre amb els mateixos valors (molt similars).

Figura 5. Rítmica amb maces (rígid)

I pot succeir a la inversa. Quan juguem a basquetbol, la cistella sempre està al
mateix lloc i sempre a la mateixa alçada, però és pràcticament impossible fer dos
llançaments idèntics durant una temporada. Cada llançament a cistella (llevat del
tir lliure), és una creació motriu nova, en funció de la distància del defensor que
vol taponar, la velocitat de la cursa del tirador, l’angle o la distància a la cistella.
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En aquest cas, la relació que s’estableix entre els elements propioceptius del
moviment del jugador i la visió de la cistella és sempre canviant en els seus valors
de construcció.

Figura 6. Llançament basquetbol (canviant)

El més important és que el concepte anticipació segueix sent, en tots els casos
explicatius, el nexe de la construcció psicològica del moviment. En la relació
constructiva rígida o canviant, els dos nivells funcionals psicològics, la persona
sempre anticipa els estímuls exteroceptius. La gimnasta anticipa el lloc i el
moment de caiguda de la maça llançada, el punt exacte on l’ha de recollir abans
que caigui a terra. El jugador de basquetbol anticipa la posició futura del defensor
que vol taponar-li el llançament a cistella, anticipació que li permet efectuar la
tècnica per a imprimir impuls a la pilota.

2.3 UNA FRONTERA ENTRE LA BIOLOGIA I LA PSICOLOGIA: TEMPS DE
REACCIÓ
Els estudis de temps de reacció (TR) són paradigmàtics per a il·lustrar l’evolució
de la reacció vital a l’associació psicològica o, temporalment, de la latència a
l’anticipació. Per tant, els estudis del temps de reacció es situen en la frontera
precisa del trànsit entre ambdues funcionalitats i, sobretot, clarifica les variables
que pertanyen a cadascuna. I d’aquesta diferenciació se’n desprenen exemples
per a la vida quotidiana i, sobretot, esportius de molta rellevància.
Seguint Roca (1983), experimentalment es defineix el temps de reacció com el
temps que passa entre l’inici de l’estímul el.licitador (e y) i l’inici de la resposta
sol·licitada al subjecte (R). Un exemple senzill seria prémer un botó del teclat a
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un determinat senyal (visual, auditiu...). Es poden trobar en xarxa diverses webs
que permeten la mesura del TR on line, tant amb estímuls sonors com auditius.
En condicions de laboratori, es fa necessària la presència de l’avant-període, o
temps entre un senyal d’alerta (ey) i l’estímul el.licitador.

ex .............................. ey ____________________________ R
TR

Figura 7. Temps de Reacció en situació experimental (Roca, 1983)

La variable més rellevant per assegurar la mesura del TR és que l’avant-període
ha de ser aleatori. S’han de presentar els estímuls a intervals irregulars per tal
que el subjecte no pugui preveure l’aparició de l’estímul. Com es veurà més
endavant, si la durada de l’avant-període esdevé regular en cada repetició,
l’individu aprèn d’aquesta regularitat i aprèn a anticipar.
És sabut que el TR es divideix en dues conegudes fases. Primer apareix la fase
pre-motora, que va des de l’inici de l’estímul el.licitador (ey) fins a l’inici de la
resposta miogràfica del múscul. Curiosament, aquesta part pre-motora, sense
moviment, és la que consumeix més temps del TR total, un 80% de mitjana. A
continuació es presenta la fase motora, que va des de l’inici de la resposta
motora fins al final del desplaçament sol·licitat al subjecte. La durada d’aquesta
fase és mínima en el valor final del TR i, per molts autors, menyspreable. Tot i
això, s’assegura que sempre hi ha moviment en la mesura del Temps de
Reacció, per senzill i de poca durada que sigui el comportament motor que
s’exigeixi.
Les diferents mesures de TR comparteixen el fet que l’individu no sap quan
apareixerà l’estímul (el.licitador), però es poden dividir en dos tipus d’estudis
clàssics. En el TR Simple es coneix l’únic estímul i també es coneix la resposta
que cal donar. L’estímul apareixerà, però no se sap quan; la incertesa és només
temporal (quan). Per exemple, en la vida quotidiana, un semàfor es posa verd i
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avancem. En el TR Electiu es desconeix quan apareixerà l’estímul entre d’altres
(discriminació) i es desconeix quina resposta indicarà (elecció). L’estímul
apareixerà, barrejat amb d’altres (incertesa temporal o quan fer) i serà indicatiu
d’una determinada resposta a executar (incertesa modal o què fer). Per exemple,
en la conducció, estar atent a la llum vermella del cotxe de davant (no se sap
quan apareixerà), per decidir si frenar, girar el volant o reduir la marxa (elecció).
És interessant quan Roca (1983) clarifica que “El TR i el TRE són conceptes útils
quan hom es limita a situacions en les que els estímuls a respondre apareixen
de cop” (Roca, 1983, p.42), estímuls en forma d’informació discreta i puntual,
estàtica. En la vida quotidiana els humans estem subjectes a un continuum
estimulatiu constant i només en algunes situacions específiques s’ha de
respondre a l’aparició d’un estímul concret. En una recent conferència de pretemporada 2016-17, el nou entrenador del Club Joventut Badalona, Diego
Ocampo, explicava tècniques bàsiques de defensa individual basades en
esperar l’aparició d’un estímul determinat per fer una determinada acció. Per
exemple, expressava que quan l’atacant deixava de botar, el defensor havia de
retallar la distància que el separa i pressionar la següent acció. Sense saber-ho,
explicitava l’estímul discriminatiu (deixar de botar) i l’activitat motora que el
defensor havia de fer en el mínim temps possible (elecció). De fet, va seguir
posant diferents exemples d’actuació defensiva en base al TR Electiu canviant
els estímuls que s’havien d’observar: la pilota agafada a dos mans per damunt
del cap, deixar de progressar en bot...

Figura 8. Temps de Reacció Electiu en defensa
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És molt important destacar que el temps de reacció, tal i com s’està exposant,
és un comportament psicològic, pel fet que hi ha una entesa per part del subjecte
de la tasca a realitzar i ho realitza voluntàriament i conscientment. En tot cas, no
és un comportament biològic en el sentit que la simple aparició de l’estímul
provoqui la resposta motora que tanca el cronòmetre. No és un
comportament biològic formalment idèntic al que s’ha estudiat per a les
modalitats sensorials o pels reflexos motors, quan les respostes es donaven
automàticament davant de la presència de l’estímul. El fet de pitjar una tecla en
haver aparegut l’estímul el.licitador respon a una comprensió de la situació que
el subjecte intencionalment realitza. Aquest fet s’ha d’emfatitzar perquè, tot i
justificar que no és comportament biològic, si es manté la incertesa en el moment
de presentació de l’estímul, la majoria de dades dels estudis de TR mostren els
aspectes merament reactius de la sensibilitat: “les mateixes variables i lleis de la
latència biològica” (Roca, 2006, p.90). Considerem aquest fet molt important,
perquè si realment no es garanteix la possibilitat d’aprendre a anticipar, malgrat
que el comportament de TR no sigui un comportament biològic reactiu, manté
els factors quantitatius biològics en la seva estructura i explicació.
És per aquest motiu i pel mateix nom com es coneix el fenomen (temps de
reacció) que els estudiants no haurien de confondre el TR (temps de reacció)
amb el temps de latència o temps de demora que separa estímul i resposta en
la reacció vital. Cal insistir en els arguments. En primer lloc, per què malgrat que
l’estructura vital és la reacció biològica, la construcció temporal es denomina
temps de latència o de demora. El temps de reacció, que potser seria un terme
afí a la reacció biològica, es manté per aquelles situacions en que el subjecte ha
de respondre intencionalment a estímuls puntuals que apareixen de manera
sobtada, com ja s’ha explicat. I, en segon lloc, pel fet que manté les variables
d’aquella latència biològica, essent un comportament psicològic. Aquí resideix el
títol d’aquest apartat, el TR com una frontera més o menys permeable entre la
biologia i la psicologia en funció de la regularitat de l’avantperíode.
La irregularitat de l’avantperíode entre l’estímul d’alerta i l’estímul el.licitador
impedeix l’anticipació. En el món de l’esport hi ha uns moments molt significatius
on el TR s’expressa en la seva màxima evidència: les sortides de curses de
velocitat en atletisme o natació. Quan els jutges efectuen la coneguda litúrgia de
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recitar una frase similar a “on your marks” i a continuació efectuar el tret de
sortida, es tracta d’un cas clar de TR simple. “On your marks” és l’estímul d’alerta
i el tret és l’estímul el.licitador sonor. Si els atletes presenten un TR superior a
150ms, la sortida es garanteix com a bona, responent realment al TR i sense
anticipació. Però podria ser que aquesta situació de l’exemple fora només la
primera d’altres rondes de qualificació i que, abans d’arribar a la gran final
esportiva, encara s’hagin de passar rondes eliminatòries de quarts i de
semifinals. En aquests casos, si sempre hi ha el mateix jutge de sortida i la seva
cadència en la litúrgia per donar el tret és la mateixa en cada cursa classificatòria,
hi ha el gran perill que l’esportista aprengui aquesta cadència regular.
Efectivament un gran perill, perquè si aprèn i anticipa, tal i com succeeix en un
comportament psicològic, es mourà abans, es mourà simultàniament a l’estímul
sonor de la sortida i, per tant, es mourà per sota de 150ms i serà eliminat. Eliminat
de la gran final olímpica, mundial... per haver fet el que fan les persones
intel·ligents: anticipar. Per tant, en el cas concret de les sortides esportives de
curses de velocitat, cal frenar el possible aprenentatge anticipatiu i les seves lleis
psicològiques. Cal que l’esportista renunciï a anticipar si no vol trencar els seus
somnis de victòria en un instant desafortunat basat en l’aprenentatge indegut. Ha
succeït moltes vegades i amb els millors atletes reconeguts.

Figura 9. Sortida falsa de Usain Bolt (Mundials de Daegu, 2011)
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3 L’ENTENIMENT TÀCTIC ESPORTIU: MOTRICITAT PSICOLÒGICA
SOCIAL I CANVIANT.
Les consideracions temporals desenvolupades anteriorment són insuficients per
considerar un tipus específic de comportament motor humà que s’anomena, en
general, tàctica esportiva. Li manca precisar la finalitat adaptativa. L’anticipació
psicològica es pot donar en qualsevol dels tres comportaments d’ajust que
determinen tot el ventall adaptatiu. Tenir gana quan s’aproxima l’hora de dinar
és un ajust psicobiològic basat en les reaccions orgàniques generals
condicionades al paràmetre temporal (condicionament). Córrer per la carretera
de les Aigües de Collserola anticipant cada correcte recolzament del peu al terra
en tota la cadència és un ajust psicofísic que pot enriquir-se amb múltiples
variables com el ritme o el pendent del terreny (percebre). Però aturar el nostre
caminar per la ciutat quan topem amb un semàfor en vermell (els qui respecten
les normes culturals), és un ajust psicosocial que es caracteritza per ser
convencional (és un acord de grup) i arbitrari (aturar-se podria ser el color blau).
Ajust psicosocial a les convencions permeten als humans entendre’s entre ells
(enteniment).
Roca (2006) situa precisament l’enteniment tàctic esportiu com un ajust a la
realitat social dels participants que, en ser comportament motor, s’exigeix en el
doble ajustament als paràmetres temporal (quan fer-ho) i modal (com fer-ho),
anomenant-lo genèricament enteniment interactiu. Per tant, l’enteniment tàctic
esportiu recull totes les consideracions fetes en l’apartat anterior sobre la
construcció psicològica del comportament motor humà, però s’enriqueix amb
l’exigència de l’ajustament a un entorn convencional i arbitrari de l’esport. Sembla
que l’autor reserva el nivell funcional rígid d’aquesta concreció psicològica al que
denomina coneixement tàctic o acord nítid sobre com jugar. El saber concret del
que l’esportista hauria de saber fer per donar la millor opció en el joc. Però la
immensa variabilitat en l’acompliment dels acords sobre el joc en la competició
esportiva, obren la possibilitat de l’explicació tàctica com a nivell funcional
canviant: “En la història de cada jugador, per pràctica pròpia o per observació, hi
ha l’establiment d’orientacions adequades a cada situació; adequades en el
sentit que un individu s’avé a jugar de la manera en què es juga i en la sèrie
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il·limitada de jugades que configuren l’actual univers esportiu” (Roca, 2006,
p.63).
Aquesta sèrie il·limitada de jugades no poden garantir gairebé mai que els
elements reactius participants hi siguin presents de manera segura (podré
connectar passada a un company dins d’una jugada establerta? Potser el
defensor negarà la línia de passada...). El que succeeix en aquesta sèrie
il·limitada de jugades, en qualsevol esport, és que els equips parteixen d’uns
acords sobre com jugar que dibuixen moviments col·lectius, però la incertesa
que es puguin complir en la seva totalitat, s’hagin de truncar abans o, fins i tot,
improvisar situacions de joc, l’apropen a situacions socials de funcionalitat
canviant o interpretació tàctica. Estem plenament d’acord en el fet que són
precisament aquells esports que presenten la convenció d’atac i defensa els
que millor queden definits com a esports d’interpretació tàctica, ja que aquest
serà el fonament de la definició de la tàctica esportiva: “(en relació a la
interpretació)... en els esports col·lectius, existeixen unes convencions sobre
com interactuar en atac i en defensa i que cada jugador s’ha d’adequar a elles a
fi d’aconseguir els objectius esportius” (Roca, 2006, p.83). I en aquesta línia
s’argumenta que la extraordinària variabilitat del joc convingut en relació al
contrari i respecte de les limitacions de cada jugador, impossibiliten una entesa
rígida. Jugar tàcticament en atac i defensa exigeix necessàriament una
enteniment canviant.

Teòricament, l’enteniment interactiu canviant (interpretació) coincideix amb la
proposta feta al 1990 per Davis i Harré (citat en Roca 2006) sobre el
posicionament, que encaixa perfectament en l’explicació de la irregularitat de
l’ajust personal en la tàctica esportiva. Roca (2006) resulta explícit en aquest
suport conceptual: “Cada jugador ha de moure’s d’acord amb el joc però no
existeix una manera d’actuar rígida i invariant que comporti fer determinades
accions en determinats moments; tot el contrari: cada acció i cada moment per
fer-la és condicional a l’actual configuració del joc” (Roca, 2006, p. 81).
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3.1 CONVENCIONS ESPORTIVES PER A UNA EXPLICACIÓ FUNCIONAL
DE LA INTERPRETACIÓ TÀCTICA.
Les convencions esportives determinen les diverses formes en les quals poden
compondre's les relacions interpersonals. El joc i les diferents relacions
interpersonals que existeixen en l’esport s'expliquen essencialment per tres
convencions bàsiques. Els practicants les accepten per entendre's en la
interacció esportiva. Convencions que es construeixen necessàriament en grup,
significant la manera com les persones acorden arbitràriament maneres de jugar.
Oposició: interacció per l’assoliment d’un objectiu físic final. Acord que
estableixen els esportistes per mantenir la seva interacció en funció de
l'assoliment d'un objectiu físic final i evident; la consecució del mateix determina
l'èxit de la competició esportiva. Un objectiu físic quantificable que finalitza el
moviment esportiu i que serveix per valorar el rendiment. Així ocorre en una
carrera de velocitat, en un enfrontament de judo o en un partit de futbol, per
esmentar alguns exemples rellevants. En el primer cas, l'objectiu acordat és el
de recórrer la distància en el mínim temps possible, objectiu físic evident que
determina al guanyador de la interacció esportiva. Igual ocorre en altres relacions
interpersonals de l'esport; en el judo, s’ha de col·locar l'esquena de l'oponent en
el sòl, immobilitzada durant un cert temps i, en el futbol, igual que en la resta dels
esports d'equip, els jugadors interactuen per aconseguir col·locar la pilota a
l'espai determinat per la porteria, objectiu físic evident.
Aquesta convenció es relaciona necessàriament amb el concepte clàssic
d’OPOSICIÓ. Solament pot existir l'acord de lluitar per aconseguir un objectiu
físic en el marc d'una interacció en què els esportistes tinguin relacions
d'oposició. El concepte oposició, no obstant això, no té res a veure amb
classificacions descriptives, que diferencien entre Acció Alternada/Acció
Simultània o Espais Separats/Espais Compartits. L'assoliment d'un objectiu físic
és independent de l'alternança de la gestualitat tècnica, i també és totalment
independent de l'estructuració de l’espai que faci el reglament. En aquestes
modalitats esportives (tennis, bàdminton, voleibol...) sempre existeix un saber
interactiu, que és el concepte funcional essencial per a la comprensió dels
esports i no els referents descriptius d'anàlisis.
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Col·laboració: interacció per l’harmonització tècnica. Acord que estableixen
els participants per mantenir la interacció de les habilitats tècniques individuals
(equilibri, trajectòries, salts, velocitat...) en un teixit de grup harmonitzat que
determina l'èxit de la competició. Així succeeix en una composició de gimnàstica
rítmica per equips, en una actuació de patinatge artístic per parelles o en la
natació sincronitzada. El saber jugar no es concep en funció de l'assoliment d'un
objectiu físic; el saber consisteix en la interacció fluïda i coordinada dels
moviments dels participants.
Existeixen modalitats esportives on l'harmonització tècnica no es presenta
aïllada, sinó que es presenta combinada amb l'anterior convenció d’assoliment
d'un objectiu físic. En les curses de rem en grup, per exemple, els esportistes
acorden adaptar els seus moviments tècnics per a la consecució d'un objectiu
físic determinat que és el d'arribar primer o recórrer un espai determinat en el
mínim temps possible, buscant la màxima eficàcia en l'acció conjunta de remar.
També es barregen ambdues convencions en els esports d'equip, en els quals
l'harmonització tècnica dels jugadors és una convenció evident para a
aconseguir l'objectiu físic que caracteritza a cada esport: marcar gol, encistellar,
fer punts. Els esports d’equip sempre han representat sempre aquesta
convenció; la seva denominació que implica la necessitat de coordinació dels
diversos moviments entre jugadors.
Aquesta convenció es relaciona necessàriament amb el concepte clàssic de
COL·LABORACIÓ. Solament pot existir l'acord de coordinar l’aportació tècnica
de tots els esportistes participants d'un grup, quan el coneixement ve determinat
per una relació de cooperació.
Atac i Defensa: interacció de modificació tècnica Acord que estableixen els
esportistes per interferir-se mútuament en la construcció tècnica del moviment,
mitjançant la pròpia gestualitat esportiva, de tal manera que busca molestar
l'orientació psicològica que permet a un esportista construir les seves pròpies
habilitats tècniques. En ocasions s'ha tractat aquesta convenció seguint criteris
descriptius vinculant la modificació tècnica només al contacte directe i físic entre
esportistes rivals. Però aquesta interacció es vincula exclusivament al contacte,
perquè pot ocórrer també “a distància”. Existeix modificació tècnica en esports
com el tennis o el voleibol i, malgrat això, els esportistes no tenen contacte
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“directe”. En les curses en carrers existeix oposició, però el reglament d'aquests
esports impedeix que la gestualitat esportiva d'un corredor pugui interferir en la
construcció motriu del rival. No existeix modificació tècnica, solament existeix
lluita per l'assoliment de l'objectiu físic (oposició).
La modificació tècnica representa el continu intercanvi de modificacions de
gestos esportius en benefici propi, la variabilitat de múltiples possibilitats de joc
moment a moment. Aquesta convenció explica el concepte clàssic d’ATAC I
DEFENSA. La modificació tècnica no apareix aïllada de l'assoliment de l'objectiu
físic, són indissociables: l'atac i la defensa és una especificitat d’oposició. En
canvi, l'atac i la defensa no exigeix necessàriament la interrelació tècnica de
subjectes (col·laboració). I, el que és més important, permet superar el concepte
descriptiu que diferencia qui ataca i qui defensa en funció de qui té la possessió
de la pilota, ja que en el judo, per exemple, també es parla amb propietat d'atac
i de defensa. Com s’esmentava en el pròleg, atacar i defensar equival a portar la
iniciativa temporal del joc i, a vegades, resulta que la defensa “ataca”, quan vol
imposar les seves accions enlloc de conformar-se en fer tracking immediat de
les accions atacants. Concepte desvinculat de la pilota que s’insereix en l’estudi
de la temporalitat de la tàctica esportiva i de l’anticipació en general que es
planteja en aquesta obra.
Les anteriors convencions de les interaccions esportives permeten una acurada
definició funcional de la interpretació tàctica. La interpretació tàctica és un
enteniment esportiu d’oposició que exigeix atac i defensa a ambdós rivals (judo).
Si a la definició bàsica s’inclou l’harmonització tècnica (col·laboració), es
completa la tàctica col·lectiva (esports d’equip). A aquestes tipologies esportives
es dedica l’estudi de l’anticipació d’aquest capítol.
3.2 ANTICIPACIONS EN LA INTERPRETACIÓ TÀCTICA ESPORTIVA:
BASQUETBOL
 Passada al futur.
Qualsevol passada és una anticipació per part de l’emissor de la posició que
ocuparà el receptor i el moment precís en que ho farà, especialment si el receptor
està en moviment (fintes de recepció o desmarcada). Especialment rellevants
són les passades de llarga distància, com les passades de contraatac: en el
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moment d’emetre la passada, la pilota es dirigeix cap a un espai on no hi ha
ningú (per això el nom de passada al buit o passada a l’espai). De fet l’emissor
executa una passada cap al futur (immediat) en una direcció on ara no hi ha cap
company, però que l’anticipa en funció de la velocitat de desplaçament i l’angle
del receptor que apareixerà en aquell espai en el precís moment que arribi la
pilota.

Figura 10. Emissió de passada vers un company receptor.

 Interceptar una passada.
Des del punt de vista defensiu, un defensor pot interceptar una passada quan
s’apodera de la possessió de la pilota en el trajecte d’aquesta entre l’emissor i el
receptor. Però per poder arribar al lloc concret per on passarà la pilota en la seva
trajectòria i estar en el moment oportú d’interceptar-la, el defensor s’ha de moure
anticipadament en funció dels indicis perceptius que l’informen, si està ben
entrenat, que s’efectuarà aquesta passada.

Figura 11. El defensor intenta interceptar la passada.
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 Alley-oop.
És una especificació més concreta de la passada. Si abans es parlava de la
passada al futur en distàncies llargues, aquesta també és una passada a un futur
molt més immediat. En general, la trajectòria de la pilota en els alley oop és més
curta i amb l’objectiu final per part del receptor ofensiu de, no només recollir
adequadament la pilota a l’aire, sinó que aprofitant el mateix vol del salt, esmaixar
la pilota directament a la cistella. És una de les jugades més espectaculars del
basquetbol que ha evolucionat en els darrers anys amb la millora física dels
jugadors i els avenços tàctics i reglamentaris. En aquesta jugada concreta es
poden conjugar dues anticipacions: la de l’emissor de la passada, de manera
molt similar a la passada al futur, que anticipa la posició on es trobarà el seu
company. Però també hi ha l’anticipació del receptor que, veien els primers
instants del vol de la pilota, tria el moment oportú per fer la batuda que li permeti
arreplegar la ilota a l’aire i enfonsar-la a la cistella.

Figura 12. Alley oop després de passada cap a cistella.

 Recepció per un tir (ja flexionat i amb les mans preparades).
Els bons tiradors, per millorar la velocitat de l’execució de l’acció del llançament,
intenten anticipar l’arribada de la pilota amb les mans preparades per facilitar la
tècnica de tir i, sobretot, ja amb les cames flexionades per guanyar temps a la
oposició defensiva. D’aquesta manera, quan es rep la pilota, no s’ha de fer la
flexió i extensió de cames per propulsar-se, que seria una estona temporal
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massa llarga que no permetria un tir net, sinó que només cal estendre les cames
anticipant l’arribada de la pilota i així escurçar molt la tècnica de tir.

 Taponar
Una de les accions més espectaculars des del punt de vista defensiu és taponar
el tir a cistella, entès com la intercepció defensiva en la trajectòria de tir mentre
la pilota s’eleva (el reglament no permet fer-ho quan la pilota està caient). Degut
a que és una acció que no passa massa vegades en el partit i que requereix una
gran coordinació i una bona lectura del moment de realitzar-ho, quan es dona
en el partit, és una de les (poques) accions defensives més celebrades pel públic
i pels propis jugadors. La dificultat afegida per fer el tap a un llançament és
recordar que l’atac porta la iniciativa temporal i que, per tant, l’anticipació
defensiva en aquests casos ha de ser màxima (amb el risc de quedar en
evidència). En aquestes situacions es juga molt amb la finta de tir, fent creure al
defensor que es llençarà i enganyant-lo perquè salti inútilment. En les entrades
a cistella, el ritme de dues passes en carrera abans de llançar, actua en moltes
ocasions con a indicis perceptius pel defensor que vol taponar: cal que comenci
a saltar abans de la segona passa si es vol anticipar. Com que l’atac coneix
aquesta possibilitat de ser taponat, a vegades es menja una passa i fa l’entrada
més curta o intenta esmaixar directament la pilota a la cistella i evitar així el vol
aeri de la trajectòria de la pilota. És la màgia del joc.
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Figura 13. El defensor anticipa i tapona el llançament.

 Baixar a defensar després de tirar (i saber que entrarà). I a la
inversa.
Una de les anticipacions més formidables és quan un jugador que acaba de
llençar a cistella, comença a fer el balanç defensiu mentre la pilota encara és a
l’aire. Aquesta és una anticipació molt fina que no tots els jugadors són capaços
de fer. La pilota encara està en la trajectòria de llançament vers la cistella i el
jugador ja sap que la pilota entrarà. Sap, per la manera que ha executat el tir, per
les sensacions propioceptives de l’acció, que el llançament serà encertat i, per
aquest motiu, pot anticipar la següent posició defensiva. Aquesta anticipació es
pot presentar també a la inversa. Quan el llançament es nota mal executat i el
jugador sap amb certesa que la pilota té poques possibilitats d’entrar a cistella;
llavors el que anticipa, mentre la pilota està en plena trajectòria de vol, és la
possibilitat d’anar a lluitar pel rebot ofensiu.
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 Rebots ofensius i defensius.
Ja que el redactat ha parlat de les accions de rebot, també se’n poden fer
referències d’anticipació. Tant els rebots defensius com ofensius, es basen en la
lluita per la possessió de la pilota després que un tir a cistella hagi estat errat. La
pilota surt escopida o rebotada per la cistella (excepcionalment pel tauler o, en
ocasions, sense tocar cap aparell) de manera molt incerta i els jugadors guanyen
la posició per anticipar la seva caiguda. Tot i que el rebot del tir errat a la cistella
és més imprevisible que llegir una passada, l’expertesa en el joc marca certes
tendències on pot caure la pilota (indicis). Per exemple, si el tir és molt llunyà,
normalment els rebots són llargs, ja que l’energia de la pilota en contactar amb
la cistella és major; d’altra, si el llançament prové de la banda dreta de l’atac,
sembla que els rebots van a caure cap a l’altre meitat oposada del camp, cap a
la banda esquerra. Llegir tots aquests incerts indicis permet als jugadors que
lluiten pel rebot, anticipar la zona de caiguda de la pilota i el moment què ho farà.
Altre cosa és que es trobin dos jugadors al mateix espai i hagin de lluitar per
guanyar aquella posició. En la història del basquetbol hi han destacat autèntics
especialistes en la captura del rebot, en llegir anticipadament la caiguda d ela
pilota i ser allà per atrapar-la. Aquesta especialització s’ha donat tant en el rebot
defensiu (la cistella està a l’esquena, però més propera), com en el rebot ofensiu
(la cistella està de cara, però més llunyana).

Figura 14. Lluita pel rebot ofensiu i defensiu.
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 Anticipacions ofensives i defensives en el bloqueig.
En les situacions de bloqueig ofensiu, tan directe com indirecte, les anticipacions
entre els jugadors atacants com defensors són constants. És una dialèctica
inacabable que marca el resultat final del partit, ja que en cada jugada d’atac, un
equip pot construir entre 3-5 bloquejos cada vegada. Si això es multiplica pel
número de possessions ofensives, es demostra que l’acció de bloqueig és
totalment determinant en al basquetbol modern. La correcte resolució ofensiva o
defensiva d’aquesta acció tàctica pot canviar el resultat final. En atac el
bloquejador anticipa la trajectòria del defensor que ha d’aturar (i l’ha d’esperar
quiet i ben posicionat; si arriba tard i l’impacte amb el defensor en moviment, és
falta). Però també el defensor pot veure venir el bloqueig i començar
anticipadament moviments per no quedar enganxat contra el bloquejador; però
si l’atac és bo, i veu l’anticipació defensiva, pot optar per canviar de trajectòria i
no utilitzar el bloqueig que el defensor ha anticipat. Aquestes són només algunes
de la situacions que poden exemplificar les relacions atac – defensa que es
produeixen en el bloqueig. Una anàlisi més minuciosa sobre la manera de crear
el bloqueig o quina opció tàctica és l’escollida per defensar-lo, mostraria moltes
fines anticipacions que tenen al final una gran rellevància en el desenvolupament
del joc.

Figura 15. Bloqueig directe.

 Trap defensiu.
Tot i que no és fàcil exemplificar situacions d’anticipació en defensa, és
remarcable l’acció del trap defensiu, entès com una situació de pressió defensiva
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on s’envia 2 jugadors defensors a sobremarcar al jugador atacant en possessió
de la pilota. És una situació de molt de risc ja que, lògicament, enviar dos
defensors sobre un atacant comporta que hi ha un altre atacant sol i lliure de
marca. Però se suposa que la pressió a que es sotmet el posseïdor de la pilota,
li fa cometre errada i poder recuperar la iniciativa del joc per part de la defensa.
El més rellevant és que quan la defensa anticipi el moment just per fer el trap,
l’atac no ho vegi a venir. O sigui, ho ha d’anticipar la defensa però no l’atac. Si
l’atac preveu la construcció del trap defensiu, el podrà trencar abans de que
s’esdevingui i deixarà a la defensa en una situació compromesa.

Figura 16. Trap (2x1 defensiu).

3.3 ANTICIPACIÓ I QUEDAR EN EVIDÈNCIA. FINTA.
Un dels perills de l’anticipació esportiva és quedar en evidència. O sigui, moure’t
erròniament per una fallida lectura de la informació exteroceptiva. Aquest fet és
especialment rellevant en els esports de nivell funcional canviant, com ho són
totes les interaccions tàctiques construïdes en l’atac i la defensa. En els esports
rígids, la presència segura dels punts de referència exteroceptius i àdhuc dels
seus valors d’estimulació, permeten una anticipació segura i una programació
prèvia dels esdeveniments motors que s’esdevindran: salt de longitud o natació
sincronitzada amb el guió fix de la melodia musical. El fet de ser comportaments
esportius rígids no els eximeix de l’errada motriu o de la necessitat de rectificar
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gestos tècnics no perfectament adequats a la informació exteroceptiva
coneguda. Però les anticipacions motores són més previsibles i acurades.
En canvi en els esports tàctics, com en la resta de construccions motores que
utilitzen els indicis perceptius per la interpretació del joc, són esports més
complexes de preveure en la seva actuació. Un indici, per net i clar que sembli
resultar, no té la mateixa consistència d’informació segura i de valors estimulatius
constants. Requereix una orientació psicològica més exigent i menys evident,
aprenentatge que acaba diferenciant qualitativament els jugadors en funció del
que demostren saber fer en el moment adequat. La dificultat d’aprendre a
anticipar sobre indicis perceptius més o menys consistents augmenten les
possibilitats de quedar en evidència. Per exemple, un defensor pot “intuir” una
possible passada entre dos atacants i moure’s anticipadament per interceptarla... i finalment la passada no es produeix, però el jugador ja haurà quedat en
evidència i mal posicionat en l’estructura defensiva de l’equip.

En aquest context s’inscriu el moviment tècnico-tàctic anomenat finta que es
defineix com una creadora de falsos indicis pels atacants i pels defensors. Si
anticipar ja té el perill d’escollir malament els indicis que es produeixen en el joc,
perquè de la seva mala lectura se’n deriva que l’esportista quedarà en evidència,
més es complica aquesta situacionalitat si s’aplica la finta amb criteri. Si la finta
no es realitza de manera abusiva, perquè perdria aleshores el seu poder
d’engany, és un element de màxima intel·ligència tàctica. El jugador que finta és
un gran actor que fa creure al rival allò que interpreta (tot i que no serà real). Li
fa moure’s anticipadament sobre expectatives falses que deixen molt en
evidència al rival. En aquest cas, no per haver calculat malament indicis reals
sorgits del joc, sinó per haver-se cregut els indicis generats per l’oponent.
De fintes n’hi ha de molts tipus, ofensives i defensives i, gairebé se’n podrien
trobar exemples per a qualsevol acció tècnic tàctica relatada. En atac es
destaquen les fintes de tir (com ja s’ha presentat unes línies més amunt), la finta
de passada, la finta de sortida de dribbling... i des del punt de vista defensiu, més
limitades, existeixen fintes de fer creure que vas a tapar, fintes per multiplicar
l’acció defensiva en situacions d’inferioritat... En tot cas, l’element comú que
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uneix totes les fintes, és la seva definició com a acció creadora d’indicis
perceptius falsos que els esportistes acaben creient i anticipant-los. I com que
es donen tant en atac com en defensa, marquen una dialèctica magnífica
d’intel·ligència esportiva.

EPÍLEG: SCOUTING PER A ORIENTAR LES ANTICIPACIONS TÀCTIQUES.
Els actuals clubs i esportistes del més alt nivell, com aquells que participen en
competicions de nivell mig, han generalitzat la recerca d’informació mitjançant
scouting. Scouting és una concreció tècnica de la metodologia observacional per
anticipar futures situacions de joc en el rendiment o explorar situacions
pedagògiques en la didàctica aplicada. De l'anglès scout, "explorar", significa
l'observació acurada d'una competició o entrenament esportiu amb la finalitat de
millorar el rendiment dels atletes i jugadors implicats. Si centra l’estudi en els
propis esportistes, té la finalitat de la millora tècnica i posicional dels jugadors o
analitzar les tendències dels seus moviments que es puguin millorar. En canvi,
si focalitza els equips rivals contra els quals s'haurà de competir en un futur, la
finalitat és la de trobar les possibles regularitats dels llurs comportaments
esportius que permetin anticipar estratègies tècniques i tàctiques amb la finalitat
de competir amb les màximes garanties d'èxit.
L’estudi de la bibliografia contemporània a l'entorn del comportament tàctic en
l'esport, mostra que l’interès ja no resideix en l'explicació conceptual del mateix
sinó en la manera d'avaluar-ho. La preocupació dels analistes i professors ha
deixat de ser el significat del concepte tàctic; existeix un creixent interès en com
avaluar-la. Aquest canvi d'interessos ha vingut molt condicionat per la revolució
en l'anàlisi de la competició que ha suposat l'arribada de múltiples programaris
d'anàlisi dels esports (Longomach, Sport Code, Dartfish, Lince…). És per aquest
motiu que els clubs del més alt nivell han incorporat en lstaff tècnic la figura de
l’analista esportiu, amb plena dedicació per a la selecció, recollida i presentació
de la informació.
Fer un bon “scouting” requereix d'un alt nivell d'experiència per part de la persona
que realitza la tasca observacional i, sobretot, un gran coneixement de l'esport
de referència al com es dedica. Davant un mateix vídeo esportiu, la percepció
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dels detalls fonamentals del joc varien segons l'experiència de l'analista i del staff
tècnic amb qui treballa. Els entrenadors amb experiència són capaços de captar
múltiples detalls informatius que les persones inexpertes o alienes a aquests
esports són incapaços de percebre. Ser analista pel domini informàtic o
tecnològic és totalment insuficient.
La lectura global de tot aquest capítol ofereix un camí de contínua especialització
en la definició de l’anticipació tàctica. Des del pròleg que mostrava les diferències
temporals entre la biologia i la psique, fins a la redacció final d’aquest epíleg que
remarca la rellevància del scouting com a eina per anticipar comportaments
tàctics futurs, el camí narratiu és deductiu i aplicat. I en mig d’aquest camí
deductiu i aplicat s’ha definit el comportament del qual se’n volien estudiar les
anticipacions (l’enteniment tàctic) i múltiples exemplificacions reals en el joc.
Aquest equilibri entre el desenvolupament teòric del concepte i la seva
demostració en l’esport pretena no embafar el lector i procurar-li referències
constants de l’anticipació en les situacions tàctiques de joc.
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“La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras sino del futuro con las
decisiones actuales”

Peter Drucker

1. ANTICIPACIÓ COGNOSCITIVA: EL PROJECTE PERSONAL
El llibre “Anthropologie du projet” de Jean-Pierre Boutinet (1990), és una bona
guia per poder desenvolupar aquest capitol, juntament o complementat amb el
llibre d’Automotivació de Josep Roca (2006). Per Jean-Pierre Boutinet (1990) el
projecte és una referència simbòlica que comporta alguna cosa més que
anticipació i regulació. Josep Roca (2006) explica que per poder desenvolupar
un projecte personal és important el coneixement, l’enteniment i l’estratègia. Cal
basar el projecte en allò que un sap, en el coneixement contrastat i no en les
creences.

En la nostra cultura tecnològica el concepte de temps i de planificació prioritza
allò més operatiu, i deixa, en moltes ocasions, allò més existencial de costat per
tal d’assolir objectius en uns terminis establerts socialment. Aquestes dues
modalitats de temps, existencial (on un es pregunta pel seu destí) i operatiu
(eficiència per portar a terme l’acció), no deixen de ser un mateix, el temps viscut
(Boutinet, 1990).
És a partir del projecte que s’elabora mitjançant la reflexió sobre el temps
existencial i es desenvolupa com a temps operatiu en l’acció, que podem
compatibilitzar nombroses esferes de la nostra existència. En el món de l’esport
aquest punt pren rellevància en moments de transició de la carrera esportiva, ja
que ens permet preguntar-nos sobre el que l’esportista cerca (temps existencial),
el que pot (temps operatiu) i vol donar (temps existencial), així com fins a on es
pot implicar.
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Boutinet (1990) ens explica els diferents posicionaments teòrics del projecte. En
la cultura francesa el terme projecte és una invenció relativament recent, alguns
dels seus sinònims son, intenció, finalitat, objectiu. A Itàlia fan una distinció molt
interessant entre els termes, proggetto i progettazione. Pels italians proggetto és
l’activitat intel·lectual de realització d’un projecte i progettazione, és l’activitat de
realització d’un projecte. Els anglesos i els alemanys, entenen el terme projecte
com la planificació per portar a terme un objectiu. La cultura anglosaxona
assimila projecte a la planificació, o a la capacitat per planificar i preveure el futur
“Planning skills” (Rodríguez i Gallego, 1999). Considerem molt interessant la
diferenciació d’aquestes dues fases que fa l’italià, proggetto i progettazione, que
en la cultura anglesa estan poc diferenciades. En català, projecte és allò que
hom pensa portar a acompliment. No tenim la diferenciació entre el que hom
pensa fer i el que hom comença a fer. Aquesta diferenciació ens permet treballar
l’ajust entre el desig i l’acció per assolir-lo, aquests dos moments no sempre són
coherents i això ens pot ajudar a aprendre sobre nosaltres i la nostra forma
d’actuar.
S’està imposant en aquests últims vint anys, la revalorització del projecte com a
dimensió personal i institucional, a recuperar per i des de l’orientació (Boutinet,
1990). Algunes teories expliquen el projecte com una elaboració cognitiva del
present que és susceptible d’evolucionar cap endavant. Els filòsofs de la
intencionalitat accentuen l’autonomia de la persona que projecta. Els psicòlegs,
pedagogs i sociòlegs, subratllen l’elaboració de representació de la situació
present en funció de la subsegüent construcció del projecte (Rodríguez i Gallego,
1999).
No és el nostre objectiu, endinsar-nos dins de l’evolució filosòfica del concepte
projecte. Sinó que volem parlar del significat de projecte com a posicionament
personal envers la nostra pròpia vida i com a instrument per poder gestionar-la
des de la responsabilitat que cada individu ha d’assumir sobre el seu futur. Això
centrat en el desenvolupament d’una persona que vol arribar a ser un esportista
d’alt nivell.
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En resum, el projecte és més que el plantejament d’un objectiu i la planificació
de com assolir-lo, és la reflexió personal d’un camí, el compromís per trobar “el
camí del mig” que ens porti a conviure amb totes les nostres il·lusions i ens
permeti la formació integral conscient, compromesa i realista d’una forma
anticipada.

El projecte no és una intenció o un desig. El projecte és una reflexió triple, sobre
la situació present, sobre el futur que es desitja i sobre els mitjans que s’hauran
de menester per assolir-lo (Rodríguez i Gallego, 1999). S’ha de construir a partir
del present i cap al futur, però sense perdre de vista el passat. Al mateix temps
ha de ser revisat i ajustat, seguint una acció de retroalimentació.

Segons el llibre Anthropologie du projet (1990) el projecte aplicat sobre els anys
de vida se centra sobre què fer els anys següents i es treballa en 3 etapes
característiques:
1.

El projecte de l’adolescent, d’orientació i inserció

2.

El projecte vocacional adult

3.

El projecte de jubilació, entre la jubilació i la recuperació

Aquests tres tipus de projecte no ens donen el model exacte per poder
treballar amb els i les esportistes, ja que les etapes vitals varien en les seves
prioritats en funció del seu plantejament esportiu, però es cert que han de
equilibrar-se amb aquestes tres etapes, i potser anticipar-se en edat, com
succeeix amb la darrera, el projecte de jubilació, entre la retirada esportiva i la
reorientació vital. Però també es poden endarrerir, com passa amb la inserció
laboral, o interrompre com de vegades passa amb la formació.
És per aquesta raó que el projecte personal vol ser una forma d’ajuda a
l’esportista en l’organització i la decisió sobre la seva vida, orientada a ser una
activitat de promoció i desenvolupament on l’eix definitori i clau és l’esport.

És necessari saber què és el que un vol, tenir un temps per iniciar-ho, continuarho i revisar-ho. “Es pot dir que el projecte és com un centrament global i
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existencial. Decidir les coses rellevants i pertinents per un mateix i quines seran
secundàries i fins i tot no pertinents” (Roca, 2006, p. 133).
El projecte personal no seria només una eina terapèutica per situar l’esportista
de forma holística envers el seu univers personal, sinó que a l’orientar-lo envers
l’ajustament i l’autoregulació, seria també una eina educativa i preventiva. El
treball mitjançant el projecte es podria emmarcar dins dels programes que es
coneixen com a solució de problemes, “problem-solving”, que ens poden ajudar
a planificar les accions i a integrar-les dins d’un esquema de visó dels nostres
objectius. Aquest tipus de programes ens ajuden a parar-nos i a observar la
nostra posició i a reajustar-nos (Bornas, 1992).

El concepte intencionalitat és clau per poder fer un projecte amb compromís. La
intencionalitat és producte de tres qüestions en continu feedback: qüestionar els
mitjans, valorar l’espera present i considerar la validesa futura (Rodríguez i
Gallego, 1999). La reflexió que requereix aquesta perspectiva de projecte
personal, és complicada de dur-la a terme sense que faci trontollar les bases de
la dedicació a l’esport d’alt nivell. Però aquest treball és la preparació i
l’anticipació que es requereix i s’hauria de treballar per poder afrontar amb la
màxima qualitat les transicions que es donen durant i al final de la carrera
esportiva. Per aquest fet és important identificar somnis, capacitats, nivell de
compromís i finalment construir una estratègia realista (Roca, 2006), per assolirlos i compaginar-los, si no en el temps, en la visió global de la nostra vida.
El projecte personal es pot definir dins de la filosofia en la que l’individu és
responsable del que succeeix i de la seva activitat, de la construcció de qui és.
Per tot l’exposat sobre el Projecte Personal, hem pensat que seria interessant
adaptar l’ús del projecte com a eina d’orientació en els i les esportistes amb
l’objectiu de preparar i gestionar amb més claredat i anticipació les seves
transicions, així com per tenir una guia clara per afrontar les situacions de
dificultat o estrès i crisi que poden sorgir en les transicions normatives i no
normatives. Amb aquest objectiu proposem el programa Excel·lència i
Transicions (Èxits).
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2. EL PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA I TRANSICIONS (ÈXITS).

El programa Èxits, vol portar la visió del concepte transició com a procés, en
segon lloc proporcionar una visió holística de la carrera esportiva, entenent que
les transicions es donen en relació amb el desenvolupament i transicions en
altres esferes de la vida de l’esportista. El darrer aspecte és la importància dels
factors de context en el desenvolupament de la carrera i les transicions, que
poden derivar en una situació de dificulta o crisi.

En definir la carrera esportiva com una activitat esportiva multi anual, escollida
voluntàriament per la persona, i amb l’objectiu d’assolir el màxim rendiment en
un o varis esdeveniments esportius (Alferman i Stambulova, 2007), i amb els tres
aspectes assenyalats al paràgraf anterior, sembla coherent proposar una eina
com el projecte personal. El programa Èxits estaria dins de la perspectiva
d’assistència a l’esportista preventiva. Tal i com expliquen Alferman i Stambulova
(2007), que proposen tres perspectives d’assistència:
1. Preventiva: Les intervencions preventives ajuden a l’esportista a tenir
consciència de les estratègies d’afrontament del canvi.
2. Afrontament de la Crisi: L’afrontament de la crisi, ajuda a l’esportista
a analitzar la situació de crisi i a trobar la millor direcció per tornar a
tenir estratègies efectives d’afrontament.
3. Afrontament conseqüències negatives: Les intervencions que
treballen amb l’afrontament de conseqüències negatives no afronten
la crisi i són problemes específics i amb freqüència d’intervenció
clínica.

Per treballar el projecte personal és important tenir en compte les diferents
etapes de la carrera esportiva, així com els diferents models de carrera esportiva
i de combinació d’altres esferes del desenvolupament de l’esportista. Pallarés,
Azócar, Korte, Ramis, Fuentes, i Torregrosa (2009), van realitzar un estudi per
avaluar, de forma retrospectiva i prospectiva, com gestionaven aquesta carrera
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esportiva amb altres aspectes de desenvolupament, jugadors i jugadores de
waterpolo. A partir d’aquest estudi es van dibuixar tres models de carrera:
1.

Model Lineal

2.

Model Convergent

3.

Model Paral·lel

Segons Pallarés et al. (2009) aquests tres models expliquen com els i les
esportistes prenen la decisió de dedicar-se només a l’esport com a professió
(Model Lineal), com alguns decideixen tenir com a feina l’esport i a més a més
fer-lo compatible amb una segona professió relacionada amb el món de l’esport
(Model Convergent) i el darrer grup com l’esport és per ells una ocupació i porten
una segona ocupació en paral·lel que possiblement en un futur sigui la seva
professió o feina (Model Paral·lel).

Aquests tres Models poden donar-se també en un mateix esportista dins
de la seva carrera esportiva completa. En principi el Model Convergent i el Model
Paral·lel poden afavorir la futura transició quan l’esportista deixi la pràctica
esportiva d’alt nivell o rendiment. Aquest estudi ens dóna una visió de quines
estratègies de forma natural adopta l’esportista per afrontar la seva futura
transició.

Per poder ajustar millor el programa és important tenir en compte els
diferents models d’adaptació dels i les esportistes a l’hora de gestionar la seva
carrera esportiva amb altres àmbits de desenvolupament. Però també és
important tenir present quin tipus de carrera esportiva presenta l’esportista
(Figura 1).
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Figura 1. Estratègies de Prolongació de Carrera (Bouchetal et al., 2006, p. 34).

Els diferents tipus de carrera esportiva han estat definits de la següent forma al
llibre Carrière Sportive (2006):

1. La carrera curta, característica de disciplines de maduració precoç i
de les carreres que s’han finalitzat de forma prematura. Al model
clàssic, la carrera esportiva generalment finalitza amb l’inici de la
formació com el batxillerat o la Universitat.
2. La carrera de conciliació, característica de disciplines amb una
càrrega d’entrenament baixa o mitjana amb una carrera del suficient
nivell per oferir un acompanyament satisfactori. En aquest model,
l’esportista perllonga la seva carrera durant un llarg temps, ja que es
pot beneficiar d’aquest acompanyament (condicions de formació,
facilitats d’accés al treball). El final de la carrera esportiva no està
condicionada per la seva situació social, ni per les necessitats de
“reconversió”.
3. La carrera professional, característica de les disciplines on existeix un
estatus de professional i satisfactori en termes de recursos i
reconeixement social. En aquest model, els i les esportistes
interrompen els seus estudis, per dirigir la seva carrera esportiva
professional. El final de la seva carrera, ell assegura el seu provenir
per una reconversió professional, tornant eventualment a una
formació.
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4. La carrera pseudo-professional, característica de les disciplines en els
quals existeix una situació de dedicació completa sense un estatus
professional. Aquest model es un dels mes perillosos pel futur dels
esportistes. Els i les esportistes interrompen més o menys el seu
projecte socioprofessional, per viure essencialment la seva carrera
esportiva. Aquest situació i la durada de la seva carrera estan
directament relacionades amb les ajudes incertes que li permeten
viure. Al final de la seva carrera, no disposen de cap recurs, ni de cap
estatus social que els permeti tenir una reconversió correcte. Depèn
totalment de les ajudes del seu entorn esportiu i/o familiar.
Aquestes definicions són interessants d’avaluar en el moment d’iniciar un
acompanyament a través del programa excel·lència i transicions, ja que
permeten situar el treball de forma específica, segons les necessitats bàsiques
que es poden derivar de cada tipus de carrera esportiva. Així que tenim com a
eix principal en la creació del projecte personal dels i les esportistes alt nivell la
preparació per assolir els objectius esportius, l’estructura de l’esport i les
característiques individuals de l’esportista. Aquests seran factors importants en
el moment de treballar en l’elaboració del projecte.

Aquest projecte ha de ser equilibrat i coherent amb la vida esportiva i social.
Cada sistema evoluciona com a conseqüència d’un procés constant de
retroalimentació i autoregulació. “Des d’una perspectiva sistèmica, s’entén que
en qualsevol fenomen poden confluir elements que, en principi, podrien semblar
antagònics: certesa–incertesa; raó-emoció; pla-improvisació, són indissociables
en el procés de creixement i desenvolupament vital i professional” (Romero,
2009, p. 120). Això significa que potser en certs moments haurem de gestionar
el conflicte intern i extern que suposa aquest tipus de treball, enmig d’una situació
de rendiment esportiu, per aquesta raó s’haurà de ser molt sensible i curós en
l’ús del programa, però sense descuidar el principi d’aquest.
D’altra banda, s’ha de tenir en compte que el desenvolupament de la
carrera professional es realitza en un estat de qüestionament constant, d’equilibri
inestable que està lligat a condicions intra-cultural i intra-individuals (Romero,
2009). En la població d’esportistes hem de tenir en compte que a aquest “caos
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vocacional” s’ha de sumar el seu centrament absolut en la seva “carrera
professional” esportiva. Per aquesta raó és interessant introduir com s’ha
d’orientar també sobre el que vol ser i el temps per assolir-ho.

No només ha de pensar en el que vol ser, sinó que ho ha de fer compatible i
treballar per assolir-ho, fent-ho compatible amb el que és. Per alguns esportistes
tota l’essència o sentit del que volen arribar a ser està en l’esport. També han de
fer-ho amb tota seguretat assumint temps diferents als marcats socialment per
assolir-ho, aquesta qüestió pot ser un dels punts de treball personal i familiar més
importants a l’hora d’afrontar la compatibilitat. D’altra banda,

algunes

investigacions han indicat la necessitat que l’esportista desenvolupi la seva
identitat més enllà del món de l’esport, ja que una identitat tancada a l’esport pot
tenir efectes negatius en la seva retirada esportiva (Cecic Erpic et al. 2004). Tot
això ens mostra un camí de treball a través del projecte per dur a terme aquest
desenvolupament equilibrat en tots el àmbits necessaris per l’equilibri personal.
Es per aquesta raó que hi ha uns punts essencials que són la base de l’inici i el
sentit final per l’elaboració del projecte (Rodríguez et al, 2008):

1.

Acceptar-se i voler conèixer-se a un mateix, per tal d’assolir un bon

nivell d’estabilitat i de control emocional.
2.

Saber programar i programar-se. El programa ve a ser una intuïció

raonada de futur, una prospectiva d’acció calculada sobre la base de
pròpies forces i el propis recursos. Seleccionar un sistema o marc de valors.
3.

Saber avaluar i classificar els valors, pel que impliquen de

desenvolupament personal o, per contra, d’alienació personal.
4.

Saber prendre decisions. Les decisions han d’estar enfilades cap al

futur projecte i no han de basar-se en els prejudicis o en els instints. Saber
decidir enforteix la pròpia identitat.

El programa ÈXITS, pretén ser una guia amb la que intentar que els i les
esportistes puguin gestionar i desenvolupar les seves carreres esportives dins
dels Models Paral·lel i Convergent, i d’aquesta forma poder afrontar la retirada
esportiva de la forma més positiva possible, al tenir una professió alternativa a la
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d’esportista, a través del projecte personal. D’altra banda pretén ser una eina per
aquells esportistes que per diferents raons segueixen el Model Lineal, i amb
l’ajuda del projecte puguin treballar de forma reflexiva sobre el que volen, i així
poder donar equilibri als diferents àmbits de desenvolupament personal de
l’esportista.

Les accions per desenvolupar el projecte personal passen per definir què és el
projecte personal aplicat a esportistes. Així que estaríem parlant de l’anàlisi des
d’una perspectiva holística del desenvolupament de la carrera esportiva.
Entenent aquesta carrera com un procés de formació, en juxtaposició amb altres
processos psicosocials que ens ajuden a desenvolupar-nos de forma completa i
equilibrada.

Aquest projecte hauria de tenir algunes característiques concretes, com ara la
participació activa de l’esportista i la negociació amb el seu entorn, familiar,
personal i esportiu. Acceptar que és un procés no lineal, obert als canvis, i
aprendre a aprofitar-los com a part de la vida. Tanmateix s’hauria de tenir present
que es construeix a partir de les experiències que es donen en un context social
determinat, en aquest cas el món de l’esport.
La finalitat del programa seria que l’esportista senti la coherència entre el que és
i el que vol fer, equilibrant possibles conflictes des de la seguretat afectiva que li
facilita la reflexió, la decisió i l’autonomia personal.
És important dir que l’esportista en principi tindrà tendència a desenvolupar-se
segons el Model Lineal, ja que la seva prioritat serà el món de l’esport. Per això
en alguns casos no existeix un plantejament sobre què fer fora de l’esport. La
finalitat en aquest cas és ajudar a projectar en un futur la seva relació amb
l’esport, si és el seu àmbit de desenvolupament, Model Convergent, i generar un
projecte en el temps i en la forma d’acord amb l’estil de vida que vol portar en el
moment present. Això implica ser conscient de les competències a desenvolupar,
per donar sentit i integrar les experiències que ha viscut en les diferents àmbits
de desenvolupament. Posant en valor els aprenentatge que se’n deriven de la
seva pràctica d’alt nivell esportiu, que directament estaran relacionades amb els
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seus projectes. D’aquesta forma podria construir un projecte personal i resoldre
els possibles conflictes vitals que la complexitat sòcio-laboral o sòcio-esportiva li
porta a experimentar. El professional que fa aquest acompanyament segons
Defrenne (1998) hauria de facilitar els següents aprenentatges a través de la
intervenció orientadora:

1. Una cultura de l’anticipació: que permeti abordar les diferents
transicions normatives que ha d’afrontar l’esportista (esportiva,
personal, social, acadèmica i laboral).
2. Una cultura de projecte: que ajudi a fer un aprenentatge pel
desenvolupament personal de forma conscient i autònoma, amb calma
per afrontar les diferents situacions de transició de la carrera esportiva.
3. Una cultura de l’acció: que faciliti un aprenentatge individual i col·lectiu
per “anar cap a”, sent conscients tant dels obstacles, com de les
oportunitats existents. Una cultura del canvi, de creació en front a una
cultura de l’ajustament.
Així es que la orientació cobra un sentit especial: la d’ajudar a les persones a
desenvolupar-se en la complexitat i la inestabilitat del sistema al que pertany
(Romero, 2009).
El primer pas en l’orientació és el diagnòstic de la situació (Fase 1), on es
descriu l’esportista en el moment actual, en l’esport i en el món acadèmic, es
quantifiquen la percepció de dificultats, la dedicació i la prioritat en els diferents
àmbits de desenvolupament i relació, i finalment respecte la seva visió de retirada
esportiva: quan, quins motius, què fer després de l’esport, preocupacions i
solucions. Això ajuda a l’esportista a treballar en la consciència de punt de partida
abans de fer el projecte. D’altra banda es valoren les dificultats que té per prendre
decisions i d’aquesta forma orientar-lo perquè en el moment de fer el projecte els
criteris d’elaboració siguin més ajustats. Finalment es treballa sobre la situació
que en aquell moment dins del projecte està generant la necessitat d’orientació.
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En aquest moment es realitza el projecte, des del qual s’inicia la segona fase:
negociació de l’objectiu d’acció ara (Fase 2). Es treballa la presa de decisions
i es delimiten les competències necessàries per poder fer front als objectius
seleccionats. En la següent fase es realitza la determinació dels medis i els
passos necessaris (Fase 3) per poder assolir els objectius. En aquest moment
s’exploren els medis que existeixen a l’entorn per poder seleccionar els més
apropiats segons la seva situació actual, així com què han de fer per adaptar-se
de la millor manera als canvis que suposa aquesta decisió. És en aquest moment
on es delimiten les responsabilitats. La Fase 4 és la planificació de les accions,
en aquest moment ja s’ha elaborat el projecte, i és el moment de passar a l’acció.
S’han de desenvolupar les estratègies, els coneixements, les actituds i les
competències relacionades amb les accions. Una vegada planificat, la següent
fase és la realització i el control (Fase 5), on l’esportista inicia el treball planificat
i de forma coordinada amb l’orientador/a es revisa el seguiment i l’adequació de
la planificació. La darrera fase és l’avaluació (Fase 6), on es revisa el procés i
el resultat, en aquest moment es valora la implicació de l’esportista, l’estratègia
seguida i es revisa el significat del projecte, i la seva relació amb el resultat final
(Figura 2).

Figura 2. Pedagogia de Projecte 6 etapes essencials (Boutinet,1990).

Per treballar sobre el Projecte com a guia, el treball s’orienta cap a l’aprenentatge
sobre l’anticipació, sobre l’exploració d’un mateix i de l’entorn. La construcció del
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Projecte es treballa sobre la presa de decisions, sobre les habilitats, i les actituds
relacionades amb l’organització del treball. La metodologia empleada per portar
a terme aquest treball és experiencial i participativa, i la tècnica empleada la dels
somnis: “Els somnis són l’expressió del projecte desitjat, facilita la presa de
consciència de que existeix un marge de llibertat en el procés de construcció del
projecte i de que no tot està predeterminat” (Romero, 2009, p. 140). Al mateix
temps ajuda a visualitzar el que es desitja, sentir que és possible i anticipar els
comportaments necessaris per intentar fer-ho realitat.
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ANTICIPACIÓ GLOBAL ADAPTACIÓ CONTINUA
Josep Font Cercós
Psicòleg de l’esport al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès

Era el capvespre d’una tarda d’estiu. A aquella hora, quan el sol baixa, moltes
persones pugen a La Mola de Sant Llorenç per fer una petita excursió abans de
sopar, fins l’antic monestir.
En baixar del cotxe vaig veure altre gent que es disposava a fer la mateixa ruta.
L’inici del camí és feixuc, estret i amb una pujada forta per una canal. Com que
ja m’hi he trobat d’altres vegades, vaig anticipar que em podia veure obligat a
compartir la ruta amb un munt de persones les quals no paren de parlar. Així
doncs, vaig decidir sortir ràpid davant seu i posar un ritme ben fort per a que
fessin el seu camí ben lluny de mi. Va ser una decisió tàctica moguda per una
qüestió d’estricte àmbit social però que va requerir d’un esforç físic considerable
per aconseguir del meu organisme la resposta més adaptada per a l’objectiu:
“anar sol”. És dir, apretar el pas.
Més endavant el camí s’ajeu una mica i en arribar al tram més suau vaig anticipar
que, si mantenia aquell ritme, quan més endavant hagués d’abordar novament
una pujada dura, ho pagaria amb un patiment innecessari, ja que no es tractava
d’altre cosa que de fer una mica d’exercici, no pas de batre el record no oficial
de l’ascensió. Per això vaig minorar el pas, facilitant que el meu organisme es
recuperés una mica de l’esforç. Va ser una decisió per adaptar-me, anticipant
per una banda la resposta probable de la meva fisiologia en un futur proper i
també els requeriments que la duresa orogràfica del terreny em deparaven més
endavant.
En acostar-me al cim però, la pretensió de caminar sol es va esvair perquè
aquesta excursió en un clàssic que molta gent fa per “agafar gana abans de
sopar”, fet pel qual vaig començar a creuar-me amb persones que havien pujat
abans que jo i ja baixaven. És una costum, una convenció social en tota regla,
que quan hom deambula per la muntanya saluda a tothom, a qui, de trobar-se’l
en mig de la ciutat no se li hagués acudit pas dir-li res. És ben curiós com el canvi
de l’entorn físic mediatitza la convenció; i fa que adreçar-se saludant a
desconeguts es consideri un tret de bona educació a la muntanya, mentre que si
algú fes això en mig d’una plaça o un carrer, correria el risc de ser considerat un
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guillat. Per tant vaig anticipar-me a aquesta situació social adreçant un “adéusiau” a tothom, fins i tot abans que ells ho fessin amb mi. És una qüestió de
comoditat. Si tu camines intentant regular el pas i l’esforç havent d’estar pendent
de quan et saludaran per respondre puntualment, això et desconcentra una mica;
perquè et fa estar atent a unes qüestions socials, que en el moment no resulten
gens pràctiques per adaptar-se a les exigències físiques del terreny i
fisiològiques de l’organisme. De manera que en quan apareix algú si anticipes la
salutació, quedes com un senyor i pots ràpidament prescindir de la continuïtat de
la interacció social , per seguir dedicant-te a caminar.
I tot caminant, sortint del bosc, ja albires el cim arrodonit al fons del prat, damunt
del qual hi ha el vell monestir. I saps que al prat hi corre l’aire, que encara es
nota més quan, arribant al cim, pares de cop als quatre vents. Per això t’anticipes
i et poses la jaqueta abans d’arribar al mateix cim. Una conducta d’anticipació
útil per adaptar-se a la circumstància fisiològica del fred, quan encara no has
notat aquest fred.
Un cop a dalt, per fi es fa la baixada, normalment ben lleuger, i sempre anticipant
el lloc a on es vol recolzar el peu, per assegurar-ne l’estabilitat entre les pedres.
La mirada endavant buscant veure a on es posarà cada peu, és una manera més
d’adaptar-se al mon físic de les irregularitats del terreny.
En una simple excursió, com en qualsevol situació esportiva i al cap de vall com
en cada moment a la vida dels essers vius, l’adaptació als medis diversos és
permanent. La adaptació és dona a tots els medis, entesos com nivells de la
realitat, en els quals estem immersos.
Al medi físic, en el qual interactua el nostre cos per aconseguir un moviment
adequat dels seus segments tenint en compte la massa i les inèrcies que es
generen sota les condicions de la gravetat terrestre.
Al medi fisiològic, en el qual interactua el nostre organisme per aconseguir una
regulació adequada de la despesa energètica tenint en compte l’estat de fatiga i
les sensacions de dolor entre d’altres. I també per aconseguir una resposta
emocional adequada a les circumstàncies.
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Al medi social, en el qual interactuem com individus per aconseguir un ajust vers
les conductes d’altres individus, ja siguin decidides com a tals individus o
determinades per les convencions socials.
L’adaptació a tots els medis és permanent, però tal vegada la nostra consciència
ens guia vers un o d’altre tipus d’adaptació, que en un instant pot resultar
prioritària. Així, mentre que pujant la muntanya és important col·locar bé el cos,
perquè està ben clar que la prioritat és la regulació del ritme per evitar un
esgotament excessiu o prematur. Baixant la muntanya en canvi, també pot ser
important mantenir un ritme assequible per a la nostra resistència muscular, però
el fonamental és col·locar bé els peus i aconseguir un equilibri en el
desplaçament per evitar estimbar-se pel camí, o fora d’aquest!.
Tanmateix, en alguns moments les decisions estan orientades de manera
prioritària a respondre a les conductes dels altres individus, ja sigui perquè volem
acompanyar-los o separar-nos d’ells; ignorar-los, guanyar-los, etc... o
simplement exhibir un comportament socialment acceptable conforme a les
convencions del nostre entorn cultural.
L’anticipació implica necessàriament un aprenentatge, per quan no hi ha
explicació física o fisiològica al fet que un individu emeti una resposta per
adaptar-se a un estímul que encara no està present en el seu camp sensorial.
Així, “apreto” el pas per no trobar-me amb la gent, quan encara no me l’he trobat;
afluixo el pas per no acusar massa fatiga quan el camí faci pujada quan aquest
encara és pla; i saludo als altres per poder semblar prou ben educat i no quedar
interferit per la “mini conversa” abans de que el altres em saludin a mi.
Si hom no té experiència prèvia en aquesta situació o en d’altres de molt similars,
aquesta anticipació no és pot donar. És per això que cadascuna de les respostes
d’anticipació està construïda ontogenèticament en l’historia de cada individu. I
que per tant es tracta d’una resposta de caire psicològic.
Per aclarir la relació que es dona en el fenomen de l’anticipació entre els nivells
de la realitat (física, fisiològica, psicològica i social) , convé molt distingir:
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1) El fet que el fenomen de l’anticipació és estrictament psicològic, perquè
busca l’adaptació de l’individu, no només del seu cos o el seu organisme;
i perquè respon a un aprenentatge que es dona en la historia conductual
d’un individu.
2) El fet que la finalitat de l’adaptació prioritària sigui de caire, físic, fisiològic
o social, segons sigui el cas.
3) El fet que les formes de la resposta incloguin normalment sistemes de
reaccions fisiològiques neuromusculars (com ara caminar amb més
pressa, col·locar el peus en uns llocs concrets o fins i tot emetre sons
mitjançant la parla).

1. LA FINALITAT ADAPTATIVA DE LES CONDUCTES ANTICIPATÒRIES
En aquest sentit, la formulació que el Model de Camp fa de les causes finals
d’adaptació de la conducta psicològica, desenvolupat a partir del pensament
aristotèlic (Roca, 1992) resulta especialment útil als psicòlegs del rendiment, ja
sigui en àmbit esportiu o no, per entendre quin és el tipus d’adaptació prioritària
que busquen les respostes dels individus en una situació concreta.
L’individu sempre s’està adaptant a tots els medis buscant una finalitat adaptativa
concreta prioritària. Aquesta finalitat adaptativa prioritària està necessàriament
mediatitzada per les dinàmiques espai-temporals de cada activitat. En el cas
d’una modalitat esportiva les adaptacions requerides poden ser diverses, però
en general acostuma a predominar un sol tipus d’adaptació.
Vegem tres exemples:
1) Un gimnasta competeix en allò que s’anomena un concurs. És dir en
una prova en la qual cada participant procedeix d’un en un a executar.
Execució que és valorada per comparació a la dels altres participants. La
finalitat de la gimnàstica, allò pel qual es valora l’execució, és la correcte
col·locació i moviment del cos en cada instant de l’exercici. Un gimnasta
requereix indubtablement unes condicions fisiològiques per a que el seu
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organisme es trobi en disponibilitat de portar a terme l’execució.
Indubtablement el gimnasta també pretén guanyar el concurs fent-ho
millor que els seus contrincants. Malgrat tot però, la màxima prioritat de la
seva adaptació està orientada al control i l’ajust del moviment, que és el
més important, per bé que portar-lo a terme pugui estar influït pels seus
estats de fatiga o per les actuacions prèvies d’altres competidors. La
prioritat és tècnica. El que cal és una adaptació de l’individu
principalment al món físic.
2) Un nedador disputa una cursa. En la majoria de les curses tots els
competidors surten a la vegada, si bé en natació això esta limitat als vuit
seleccionats que hi caben en els vuit carrers de la piscina (no és així en
aigües obertes a on es porta a terme allò que s’anomena “start mass”,
arrancada massiva). La natació requereix un bon control del propi cos,
perquè executar el moviment amb una tècnica eficaç en vers el medi
(aigua) pot fer que la despesa energètica per cobrir una distància sigui
menor; i conseqüentment pot facilitar que el nedador vagi més ràpid.
També requereix un bon control de les actuacions dels contrincants
perquè saber si van molt per davant o per darrera; o si estan forçant el
ritme per provar d’agafar-nos pot ser força important. Malgrat tot el dit
però, la màxima prioritat d’un nedador és regular la seva despesa
energètica: El seu esforç. Per tal de distribuir-lo de la manera més eficaç.
Evitant cansar-se massa aviat i no poder mantenir un bon ritme fins el
final, o bé acabar la prova havent desaprofitat part de la seva energia que
li hauria pogut servir per nedar encara més ràpid. La prioritat és la
regulació fisiològica i el que cal és una adaptació prioritària de
l’individu a la fisiologia del seu organisme. Potser això podria ser
qüestionat en curses de més llarga distància, a on els competidors es
veuen obligats a adaptar tàcticament els seus ritmes als dels seus
contrincants. Però en general en totes les proves curtes i de mitjana
distància els nedadors s’ocupen prioritàriament de regular la seva energia.
O com s’acostuma a dir de “fer la seva cursa”.
3) Un esgrimista fa un esport de combat. Per a la correcta execució de
l’esgrima cal haver adquirit una quantitat considerable de control del propi
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cos, efectuant accions molt específiques i refinades. És dir, és menester
un control tècnic del moviment que s’aboca a una adaptació al mon físic,
gaire bé tal com ho fa un gimnasta. Paral·lelament és obvi que l‘esgrimista
té uns requeriments en el condicionament fisiològic del seu organisme pel
que fa sobretot a velocitat. Però allò més essencial no és tan com es
mourà sinó quan ho farà. I aquest “quan” depèn per damunt de totes les
coses de les accions que estigui efectuant el seu rival. Els esgrimistes
intenten enganyar-se mútuament, fent creure al contrincant que atacaran
quan no és veritat; i provocant així que el contrincant efectuï un moviment
que els hi procuri a ells l’oportunitat de tocar-lo. L’esgrima és talment com
una conversa, una discussió si és vol dir així, a on tots dos participants
comparteixen el llenguatge conegut dels moviment de l’esgrima. La
prioritat és, per tant, l’adaptació de l’individu a un mon social, que és
en el que consisteix allò que s’anomena tàctica.
Es ben clar i cal insistir que els tres esportistes: gimnasta, nedador o esgrimista
estan emeten respostes anticipatòries per adaptar-se a tots els nivells de la
realitat: Físic, fisiològic i social. En la mesura que aquestes respostes
requereixen haver estat apreses (d’altre manera no podrien ser anticipatòries),
podem parlar que aquesta adaptació és dona com una conducta psicològica
global de l’individu. Ara bé, això no significa que les respostes anticipatòries
apreses siguin emeses amb plena de consciència de la situació a la que s’estan
anticipant. Tant el nedador com l’esgrimista pretenen que les seves respostes
tècniques d’estricte control del moviment estiguin automatitzades, romanent lluny
d’allò que en Lúria anomenava el “focus lúcid de la consciència”. És dir que els
esportistes no hi paren atenció de manera deliberada, ja que si ho fessin
segurament perdrien l’atenció d’allò que és el més rellevant per a la seva
execució: el control de l’esforç (nedador) o la lectura de les accions de l’adversari
(esgrimista).
En canvi el gimnasta necessita un control deliberat del seu moviment perquè la
seva prioritat adaptativa és tècnica. Això no vol dir que controli deliberadament
tota la seqüència de sensacions que experimenta el seu cos, ja que existeix un
fenomen de tipus inhibitori que fa que, quan hom vol estar massa pendent de
controlar el propi cos, sovint acaba perdent-ne el control. Segurament si
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nosaltres mateixos volem efectuar un control precís de cada petit gest que
efectuem amb els nostres dits per lligar-nos les sabates, acabarem perdent-nos
sense saber gaire com continuar el moviment. Per això en les accions amb
prioritat tècnica o de control del gest es requereix també un cert nivell
d’automatització de la conducta en la mesura que existeix un factor temps. No
podem estar pendents de percebre els moviments i controlar conscientment cada
segment del cos, quan aquests són nombrosos i complexes i es produeixen en
poc temps. Així, quan executem el fragment d’una acció que està apresa
(automatitzada) el nostre cos es prepara «anticipadament» per executar el
següent fragment de l’acció. Com s’ha dit, si aquests dos fragments de l’acció
tenen lloc en molt poc temps, no donem cap ordre conscient al nostre cos per
moure’s, sinó que anticipem la següent acció sense que sigui menester exercirne el control conscient. En aquesta anticipació rau la tècnica. Per exemple, un
atleta llançador de martell executa un moviment molt complexa que té uns
requeriments biomecànics precisos per aconseguir imprimir la màxima força de
sortida a l’artefacte en busca d’una bona marca. Complir amb aquests
requeriments, per a un entrenador d’atletisme, potser implica tenir en compte
cinc o sis coses (fragments de l’acció) fonamentals. Però tota l’acció completa
del llançament potser té lloc en uns quatre segons. El llançador necessita establir
de manera concreta i precisa a quin estímul adreçarà la seva atenció, permetent
que es produeixi la resta de las parts del moviment sense un control conscient.
L’anticipació de cada part es produeix en la mesura que les diferents sensacions
han estat associades prèviament, es dir han estat apreses mitjançant la repetició
de la seqüència. L’aprenentatge de la tècnica és, per tant, una qüestió
d’associació d’estímuls; o si es prefereix dir-ho així, de Condicionament Clàssic
sota el Paradigma Paulovià.
En resum: El fet que un tipus d’adaptació sigui prioritari per a la tasca de la
que estiguem parlant, no vol dir que sigui única. I que sigui prioritària
tampoc vol dir que sigui conscient, si bé, en la mesura que és prioritària és
probable que la persona busqui adreçar-s’hi de manera conscient i deliberada.
Cal distingir molt bé entre:
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 El que anomenem focus conscient (que és un dels elements més clars a
tenir en compte en el treball orientat a l’entrenament psicològic).
 El fet que aquest focus conscient estigui o no adreçat als estímuls
rellevants per al tipus d’adaptació prioritària.
Alguns esportistes ignoren, o més ben dit, no són conscients de quin es el seu
focus d’atenció; la qual cosa representa una mena de problema ja que no el
poden

buscar conscientment

quan

cal. D’altres

esportistes busquen

deliberadament focalitzar l’atenció, però ho fan en estímuls irrellevants per a
l’adaptació prioritària; la qual cosa representa una mena de problema diferent.
Per exemple: Si un tennista o un esgrimista està massa pendent del seu propi
moviment en el decurs del combat, no llegirà – anticiparà bé les accions del
contrincant. Si un nedador està massa pendent de les accions dels contrincants,
no gestionarà bé el seu propi ritme y la seva despesa energètica,...
Aquest fet ens resulta útil sovint per entendre i diagnosticar els errors psicològics
que cometen els individus en les seves execucions, en especial quan es troben
sota situació de demanda de rendiment, com és el cas de les competicions;
perquè ho bé no saben de que estan pendents o bé ho saben però no estan
pendents d’allò prioritari.
A risc de fer-me pesat, vull insistir una vegada més en que «prioritari» no significa
«únic». Un nedador potser també necessiti en certs moments tenir un control de
l’evolució dels seus adversaris, però està ben clar que no es aquest el seu focus
d’atenció prioritari si pretén controlar el seu ritme. Un tennista també pot buscar
en certs moments notar les sensacions que el permeten fer un bon servei; però
està ben clar que aquest no és el seu focus d’atenció prioritari si pretén llegir les
accions del rival i interceptar un mòbil (pilota) que viatge per l’aire.

2. IMPLICACIONS PER ENTENDRE ELS REQUERIMENTS ATENCIONALS
DE LES TASQUES ESPORTIVES
Després del dit fins aquí sembla bastant clar que entendre la finalitat adaptativa
prioritària d’un tasca ens ha d’ajudar a identificar els estímuls rellevants per portar
a terme l’acció.
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Per això distingim entre esports que predominantment són: tècnics, agonístics o
tàctics. Predominantment no vol dir únicament!, atès que l’adaptació del individu
sempre és permanent a tots els nivell de la realitat amb la que interactua (tornant
a reincidir en aquest detall).
Podríem dir que malgrat algunes modalitats esportives tenen uns requeriments
pel que fa al condició física, al cap de vall el fet de tenir un talent coordinatiu
especial pot jugar de manera qualitativa en favor del seu rendiment. Els tiradors
olímpics busquen el moviment adequat (o potser hauríem de dir el «no
moviment») que els permeti la major precisió del tret. Els saltadors i llançadors
busquen el moviment que els permeti aprofitar millor les seves qualitats
fisiològiques per aconseguir la major potència en la seva execució; i els
gimnastes, patinadors artístics i nedadores sincronitzades busquen el moviment
que per se, aconsegueixi la millor consideració estètica dels jutges. Per això diem
que: són esports tècnics, perquè prioritzen el control del moviment; la qual
cosa no vol dir que una nedadora sincronitzada o una patinadora artística no hagi
d’adaptar-se psico-socialment per coordinar els seus moviment amb el de les
seves companyes o parella. O que un saltador no hagi d’adaptar-se psicofisiològicament per reclutar tota la seva disponibilitat de contracció muscular...
En canvi, en altres modalitats esportives, com és el cas d’un nedador o fins i tot
un corredor de fons; malgrat potser no siguin gaire destres prenent decisions per
gestionar la tàctica, si al cap de vall el seu potencial fisiològic és molt superior al
dels altres, això pot també ser concloent pel que fa al seu rendiment global.
David Lekuta Rudisha, corredor kenià de 800 metres, ja ostentava el record del
mon de la distància quan es va presentar a la línia de sortida de la final del JJOO
de Londres 2012. El 800 metres és una cursa de mig fons, de manera que en
una cursa a on el que compte es guanyar la medalla d’or més que no pas fer una
gran marca, el que acostuma a passar es que els més forts posen un ritme molt
fort de sortida per descartar als més febles, però a partir d’un moment comencen
a observar-se entre ells i a guardar les seves energies per poder respondre de
manera efectiva a un atac que es pugui produir cap al darrer terç de cursa. Convé
poder ser prou ràpid al final, de manera que cal gestionar amb intel·ligència els
recursos en funció de si els altres ataquen o encara no. Malbaratar les energies
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per respondre a l’atac equivocat i «donar-ho tot» uns metres abans del moment
just pot ser fatal per al rendiment final. Però no ens enganyem, la prioritat
adaptativa d’un corredor de mig-fons és l’adaptació fisiològica, per això Rudisha
coneixedor del seu potencial fisiològic, va prendre la sortida a aquella final de
manera fulgurant, posant-se al cap davant del grup tan aviat com s’agafa el
«carrer lliure» als 100 metres de sortir. A partir d’aquell moment no hi ha cap
presa de decisió tàctica, senzillament posa un ritme que a dures penes els altres
poden seguir, sempre al cap davant, donant la cara (aspecte que tàcticament
seria qüestionable). Finalment al arribar als 500 metres Rudisha efectua un canvi
de ritme brutal que acaba deixant als altres sense cap possibilitat ni d’intentar
atacar-lo. Guanya l’or olímpic i torna a batre el record del Mon. I tot això sense
cap necessitat d’adaptació psico-social o tàctica en el decurs de l’acció. Perquè
quan la «maquinaria fisiològica» és tant potent, només cal dedicar-se a gestionar
la despesa energètica, sense pràcticament ni tenir en compte als altres. Sempre
que, com a l’exemple, estiguem parlant d’un corredor de mig-fons o fons.
Quaranta anys abans, als JJOO de Munich 1972, el corredor nord-americà Dave
Wottle va fer el mateix que Rudisha, també als 800 metres. Bé, el mateix però al
revés!. Wottle va prendre la sortida i es va col·locar en la darrera posició de tot
el grup. Una decisió que, des del punt de vista tàctic, no pot ser considerada més
que com una temeritat. Als 200 metres després d’haver sortit no només anava
últim, sinó que de manera destacada. Tanmateix Wottle va ignorar
deliberadament qualsevol adaptació tàctica, que hauria provocat que forcés el
ritme abans d’hora per no quedar-se fora de les opcions!. I va seguir fent una
adaptació psico-fisiològica exquisida per regular el seu ritme. Mica en mica
comença a progressar però sempre mantenint el ritme. Faltant només 300 m per
a l’arribada encara anava l’últim. Però llavors els altres comencen a desfonar-se
i alguns són avançats per Wottle. En mig del darrer revolt encara està en mig del
grup i en els darrers 100 metres avança de manera lenta però inexorable fins a
entrar en la posició per les medalles. 30, 20, 10, 5 metres i acaba guanyant la
cursa sobre la mateixa línia de meta, però sense haver donat en cap moment la
impressió d’haver fet un canvi de ritme. És la més genuïna expressió del que en
diríem «fer la teva cursa»!. No conec cap corredor capaç de fer el que va fer
Rudisha el 2012, perquè per «passar de la tàctica» has de tenir una superioritat
fisiològica molt gran; però encara menys conec a cap corredor que s’atrevís a fer

158

el que va fer Wottle el 1972, «passant de la tàctica» quan tots els estímuls t’estan
indicant que perdràs la cursa. Bé, tots els estímuls no, només els d’ordre social.
Wootle es va adaptar de manera prioritària, sinó única, als estímuls d’ordre
fisiològic. Perquè al cap de vall, i malgrat moltes poden ser les coses importants
en una cursa d’aquestes característiques, una és la més important de totes: La
gestió de la pròpia fisiologia. Per als lectors interessats, és molt recomanable
que vegin aquestes dues magnífiques curses en algun portal de les xarxes
socials: Rudisha i Wottle.
Les curses de mig-fons i fons en gaire bé qualsevol modalitat, a peu, en bicicleta
o nedant són esports agonístics perquè prioritzen la gestió de l’esforç.
En canvi hi ha tennistes de primer nivell que no disposen d’una tècnica
sofisticada. La seva capacitat d’adaptació psico-física no és la millor; els seus
moviments no són ni els més econòmics ni els més precisos per enviar la pilota
amb la màxima potència i precisió al camp contrari. Malgrat això són primeres
figures mundials perquè, com algú va dir, el tennis no consisteix en efectuar el
millor cop, ni el més ben executat ni tan sols el més potent, sinó en enviar la
pilota a un lloc del camp contrari a on el contrincant no la pugui tornar. La prioritat
d’adaptació tàctica és claríssima i la resta d’adaptacions, tot i presentar un nivell
elevat de requeriments, no són prioritàries en absolut.
En un partit de basquet, en el llançament de tir lliure la prioritat adaptativa del
llançador es de tipus psico-físic, busca el control del moviment més adequat per
a la precisió del llançament a cistella. Perquè la cistella no interactua amb el
jugador (no passa així amb el llançament d’un penal en futbol). Però en general,
en el decurs del partit, els jugadors de tots els esports d’equip busquen de
manera prioritària l’adaptació psico-social, que és el mes rellevant per a la
tàctica. El mateix patró segueixen tots els esports individuals de confrontació o
combat, esgrima, boxa, taekwondo, tennis taula, ... En definitiva i com és evident,
tot i la necessitat de tenir un moviment tècnic adequat per actuar i de gestionar
l’esforç per poder rendir regularment al llarg del que dura un partit o un combat,
considerem aquests esports com tàctics perquè prioritzen la presa de
decisions per interactuar vers els altres, ja siguin companys o contrincants.
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Bé, queda clar que en la pràctica i en la competició d’una determinada disciplina
esportiva hi ha múltiples situacions que poden tenir prioritats d’adaptació
diverses segons les necessitats de l’instant. Ja hem vist que, si s’és un atleta
excepcional com en Rudisha o en Wottle, es pot arribar a córrer una cursa de
fons només fent una regulació adequada del ritme. Però en general, la majoria
dels corredors buscaran deliberadament prendre decisions tàctiques en certs
moments de la cursa; ja sigui per enganyar al rival o per respondré a un atac
d’aquest. Més difícil és trobar un corredor de fons que tingui cura de la seva
tècnica de carrera pel que fa a aconseguir una col·locació del cos òptima i una
gambada eficient; excepte potser si es tracta d’un corredor de 3000 metres amb
obstacles, que entrena deliberadament la tècnica del pas de l’obstacle (i
especialment del pas de la ria) a la fi d’automatitzar el moviment correcte.
També és cert que en diferents esports de confrontació i d’equip, quan la situació
ho permet, els esportistes poden fins i tot prendre decisions aparentment
tàctiques, però que en realitat estan encaminades, no tan a respondre a
l’adversari, sinó a respondre als propis estats de fatiga: Intentant no atacar tant
o contenir el joc per evitar la fatiga excessiva... Això es una conducta a les clares
de regulació de la despesa energètica, i no tant tàctica. Però en qualsevol cas
coincidim en el que hem dit sobre la prioritat de l’adaptació, que els esports
tàctics, és clarament la que és: psico-social!.
Ara bé existeixen tres modalitats esportives que, malgrat l’aparença és
claríssimament de tipus agonístic, és dir, que hom diria que la prioritat
d’adaptació és psico-fisiològica; si arribem a conèixer millor la disciplina, es farà
difícil definir quina es la veritable prioritat adaptativa. I això no és només perquè
es donin diferents situacions que poden fer que la prioritat canvií en certs
moments: Com en el cas del corredor de fons que també necessita gestionar la
tàctica; o el cas del jugador de basquet que necessita controlar el moviment per
executar un tir lliure... En aquest dos casos, la prioritat d’adaptació pot canviar
en un moment determinat perquè es produeix una situació concreta. Però en les
tres modalitats a les que hem referiré la interacció entre els tres tipus de prioritats
es molt més aparent i a més a més contínua.
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Per què?. Doncs perquè, per una banda, es evident que una mala o una bona
decisió tàctica pot condicionar la regulació de la despesa energètica (això no és
pas original), Però en canvi, en aquestes modalitats, la correcció tècnica del
moviment té un requeriment tan alt, que no portar a terme una bona adaptació
psico-física (control del moviment) pot deixar a l’esportista sense la possibilitat
de regular la seva energia i conseqüentment també sense la possibilitat de
prendre certes decisions tàctiques.
Aquestes modalitats són:
 L’estil de braça en natació.
 La marxa atlètica en atletisme.
 L’esquí nòrdic (especialment en estil clàssic).
En aquestes tres modalitats el requeriment tècnic de control del gest és molt alt,
de manera que la manca de correcció tècnica del gest pot fins i tot deixar sense
opcions al competidor; i no només perquè la ineficàcia del gest farien impossible
el rendiment sinó perquè podria ser causa de desqualificació. Això és degut al
fet que el requeriment tècnic actua de manera deliberada (per reglament) com
un limitador del rendiment.
Si hom vol cobrir nedant la distancia de 100 o 200 metres tan de pressa com
pugui mai escolliria l’estil de braça!. Si algú vol nedar realment de pressa per
intentar guanyar als demés normalment escolliria l’estil lliure, que per això és el
més ràpid i eficient energèticament. Però heus ací que el reglament limita els
moviment de manera precisa per evitar que ningú faci moviments massa eficaços
fora de l‘estil. És una modalitat una mica paradoxal perquè un bracista intenta
nedar tan de pressa com pot amb un estil ideat per impedir anar de pressa!. De
manera que si no controla el seu gest amb precisió pot ser desqualificat.
Evidentment un bracista té el gest automatitzat, però això no vol dir que en plena
cursa pugui prescindir absolutament de «nedar bé braça», perquè precisament
la pressa o la crispació el poden portar a deformar la tècnica. Tanmateix el
bracista necessita regular-se per sortir a un ritme de competició adaptat a la
distància que disputarà (si surt a una cursa de 200 metres al ritme d’una de 100
probablement quedarà desfonat molt abans d’hora). A més a més, tal vegada,
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en moments molt puntuals de la cursa també pot necessitar prendre decisions
tàctiques per aguantar un atac o fer-lo ell.
En aquest context, quina és la adaptació clarament prioritària?. A que ha de parar
atenció prioritàriament el nedador?. En aquest cas no és tan senzill determinar
el focus d’atenció rellevant per al nedador com ho és en l’estil lliure. La tècnica,
l’eficàcia del gest, també es important en els altres estils, però en el seu cas, el
que podríem anomenar «requeriment de mínims de correcció» no és tan alt. De
manera que els nedadors dels altres estils poden prescindir de controlar el gest
en plena cursa si el tenen ben automatitzat. No és tracta d’una qüestió qualitativa
(la tècnica és important sempre); si no més aviat quantitativa: Quant important
ha de ser el control del gest per a que ja no es pugui prescindir de controlar-lo
conscientment?.
Si hom vol cobrir una distància de 10, 20 o fins 50 quilòmetres tan de pressa com
pugui a l’efecte de batre als oponents en una cursa a peu, mai escolliria anar
marxant. La marxa atlètica és una mena de tècnica híbrida similar a caminar de
pressa, però que té bàsicament dues limitacions clares per reglament: No es pot
flexionar el genoll ni aixecar el dos peus de terra a la vegada!. Si algú vol anar
tant de pressa com pugui per cobrir aquesta distància, normalment decidirà
córrer. Córrer és el més natural. Però en la marxa atlètica no es podrà dedicar
exclusivament a controlar el ritme i els moviments dels adversaris, perquè el
requeriment tècnic actua com un limitador de la velocitat; i si no el respecta aviat
serà amonestat primer i desqualificat després. Per tant el marxador que té una
bona tècnica molt probablement pot actuar a bon ritme sota un control
automatitzat del seu cos, però no tota l’estona. Els corredors de fons en canvi,
tenen una tècnica de cursa que pot ser més o menys efectiva; però en general
no s’ocupen de treballar aquesta tècnica de cursa; i molt menys de controlar-la
en competició. Dit ras i curt, cadascú corre com sap i pot; i la prioritat és la
regulació de la depesa energètica (control del ritme) per aguantar. De fet la
història de l’atletisme està farcida de corredors de fons llegendaris que tenien
tècniques de cursa gaire bé disfuncionals, però que estaven dotats d’una
fisiologia excepcional (molt d’ells africans). Però en el context d’un marxador,
quina és l’adaptació clarament prioritària?. A que ha de parar atenció el
marxador?. La tècnica de marxa està òbviament automatitzada però si per causa
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de la fatiga, de les presses o la crispació per voler avançar un competidor, o per
voler aguantar un ritme a tota costa la tècnica es deforma, el marxador queda
exposat a ser exclòs de la cursa. No és cert per tant que en pugui prescindir tal i
com ho fa un corredor de maratons.
En l’esqui nòrdic, el problema: «vers on adreçar l’atenció?», adquireix una
complexitat fora de mida, que intentaré explicar:
L’esquí nòrdic és en general una disciplina agonística, en la qual es tracta de
guanyar curses sobre distàncies diverses, però que en quasi tots els casos
impliquen el component de resistència. Les distàncies més usuals oscil·len entre
els 5 km i els 50 km, a banda d’algunes marxes d’ultra resistència amb esquís.
A més a més, l’esquí nòrdic té dues modalitats molt ben diferenciades respecte
a la seva tècnica, els gests, o com diuen ells els «passos d’esquí» que es poden
executar. S’anomenen «estil clàssic» i «estil lliure» i atès que la tècnica és tan
diferent, això ha portat al llarg de les dècades a que l’equipació (botes, esquís i
bastons) siguin completament diferents en funció de la modalitat de la que es
tracti.
Respecte a això, de la mateixa manera que, en natació, fer «peus d’estil lliure»
està sancionat en el nedador de braça; i córrer esta sancionat en el marxador
atlètic; a l’esquí nòrdic fer «passos» propis de l’estil lliure quan es disputa una
cursa d’estil clàssic està sancionat. Això és degut a que alguns moviments de
l’estil lliure són molt més efectius en certes circumstàncies (per exemple
l’anomenat «pas de patinador»).
Així ens trobem una vegada més en que no està gens clar quina és la adaptació
clarament prioritària. A què ha de parar atenció prioritàriament l’esquiador?.
Però en el cas de l’esquí nòrdic hi ha encara una altre variable que fa més
complexa decidir quina es l’adaptació prioritària. L’estil de natació anomenat
«braça», o la tècnica de l’atletisme anomenada «marxa» són una única
seqüencia de moviment que es repeteix cíclicament. Les variacions que un
esportista pot fer-ne són purament paramètriques: augmentant la freqüència o
fent els moviments lleugerament més o menys amplis, però sempre el mateix
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patró de moviment en el decurs de tota la cursa. Però en l’esquí de fons, i de
manera diferenciada per a cada estil (lliure o clàssic), existeix una varietat de
«passos d’esquí», que si bé quan s’empren es fa de manera cíclica, poden ser
canviats en funció tant de qüestions físiques (del terreny), fisiològiques (de l’estat
de fatiga) o tàctiques (de la necessitat de fer un canvi de ritme per atacar o
respondre a un atac). Així si un esquiador passa d’un terreny pla a una pujada
ha d’escollir i prendre una decisió sobre quin «pas» utilitzar, tenint en compte a
més a més la inclinació lateral de la pista (la vessant de muntanya). Si un
esquiador va darrera d’un altre i el seu oponent canvia el «pas» per intentar un
atac, no podrà respondre mantenint el mateix tipus de «pas» que porta, havent
de canviar-lo ell igualment. Si un esquiador es troba en un terreny que demana
un determinat tipus de «pas», però fisiològicament no pot mantenir-lo haurà
d’escollir un altre tipus de «pas», potser menys efectiu però que el permeti
«sobreviure» per continuar...
En definitiva, tenim la interacció total o més ben dit, la interdependència a tres
bandes entre l’adaptació al mon físic, fisiològic i social.
Imaginem el nivell de presa de decisió constant que això requereix per
aconseguir l’adaptació psico-física, a més a més de la regulació psico-fisiològica
del ritme i l’adaptació psico-social de la tàctica.
Bé, doncs això és l’esquí de fons. La interacció continua a tres bandes de totes
les necessitats adaptatives, significa que:
 Una mala tècnica em fa gastar massa energia o no em permet respondre
tàcticament.
 Una mala decisió tàctica em pot fer no regular bé el ritme i gastar massa
energia.
 Una mala regulació del ritme pot causar un excés de fatiga que em pot
impedir efectuar la tècnica adequada per abordar el terreny o per
respondre tàcticament a la situació...
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3. L’ANTICIPACIÓ EXCESSIVA I LA PÈRDUA DE L’ATENCIÓ VERS ALLÒ
RELLEVANT PER L’ACCIÓ. «ANAR-SE’N AL FINAL ABANS D’HORA»
Al inici de l’article s’ha definit l’anticipació com el fet de respondre a estímuls que
no es troben en el camp sensorial. I s’assumeix que l’aprenentatge mateix
comporta anticipació, perquè implica respostes que han estat associades a
d’altres respostes.
D’aquesta manera quan l’individu es troba en fase d’aprenentatge, o més ben dit
d'adquisició d’una resposta (perquè l’aprenentatge de fet no és cap fase sinó que
és permanent) el que succeeix en termes general és:
I. L’individu respon a l’estímul «A» quan «A» es troba en el seu camp
sensorial i després respon a l’estímul «B» quan «B» es troba en el seu
camp sensorial.
II. Quan aquesta seqüència té lloc algunes vegades de manera que els
estímuls «A» i «B» apareixen de manera contigua en el camp sensorial;
llavors succeeix que en aparèixer l’estímul «A» en el camp sensorial,
l’individu respon a «A» i a «B».
En això consisteix l’aprenentatge segons el paradigma de condicionament
clàssic; en això consisteix l’anticipació. No tant en una associació d’estímuls en
l’espai i el temps, sinó en una associació de respostes.
Ara bé, després de tantes consideracions sobre la prioritat adaptativa d’aquestes
anticipacions, en funció de les situacions o modalitats esportives, potser hem
arribat a la idea de que l’anticipació en tant que aprenentatge és sempre
adaptativa. I ho és en el sentit de que sempre busca adaptar-se als nivells de la
realitat com finalitat. Però no ho és en el sentit de que aquesta anticipació sigui
«adaptativa per al rendiment» o per l’assoliment de fites. Com es pot veure tenim
un conflicte semàntic entre les dues accepcions del terme «adaptatiu».
I no!, l’anticipació (l’aprenentatge) no es sempre «útil» per al rendiment, si
preferim dir-ho així. De fet, és ben clar que no només s’aprenen «coses bones».
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El cavall de batalla principal dels psicòlegs del rendiment, respecte a la gestió de
l’execució, és que els individus es mantinguin focalitzant la seva atenció moment
a moment en estímuls «rellevants» o «útils» per a la mateixa execució.
Ja hem vist que alguns d’aquest estímuls busquen facilitar l’adaptació de
l’individu a un mon físic, fisiològic o social. Però que ho busquin no vol dir que ho
facin!.
Una anticipació inadequada, sovint per excessiva és el problema freqüent del
rendiment. En d’altre paraules, l’esportista comença a respondre en funció
d’estímuls que no només no estan encara en el seu camp sensorial, sinó que
potser no arribin a estar-ho; i si ho fan, no serà de manera immediata sinó molt
més tard en el temps. Això és el que passa quan els esportistes, no es que
simplement no atenguin als estímuls adequats en el present, sinó que comencen
respondre amb una excessiva antelació del futur. Podríem dir col·loquialment
que «se’n van al final del procés abans d’hora».
Vegem uns quants exemples:
A) Els tiradors de tir olímpic de les modalitats de precisió (especialment
en pistola) fins i tot tenen un nom per anomenar l’error tipus que es produeix per
una d’aquestes anticipacions «excessives». Ho anomenen «... anar amb la vista
al blanc». Intentem entendre-ho breument: Un tirador ha d’estar pendent d’un
seguit d’estímuls que provenen del seu propi cos per tenir un control acurat del
moviment mitjançant el qual construeix la posició per apuntar l’arma (adaptació
psico-física). Si està ben col·locat, en aixecar l’arma intenta posar visualment en
línia els elements de punteria de l’arma amb el blanc (també adaptació psicofísica). Quan fa això té una visió clara dels elements de punteria, a menys d’un
metre de la seva cara, al mateix temps que del blanc, que és punt negre que hi
ha 10, 25 o 50 metres enllà (segons les modalitats). Però es fisiològicament
impossible mantenir més de pocs segons l’acomodació visual òptima de punts
de referència tant distants a l’espai. De manera que el tirador ha de prioritzar
romandre visualment enfocat en els elements de punteria i permetre que el blanc
es faci lleugerament difús!. El més «rellevant» són els elements de punteria, però
el més «important», ja ho sabem tots, és tocar el blanc. I és llavors quan «la vista
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se'n va al blanc», que queda perfectament enfocat permetent que siguin els
elements de punteria el que quedin difusos!. Això és causa d’error en la precisió.
El tirador passa automàticament o si es vol de manera condicionada o apresa a
estar pendent d’un estímul que està massa «al final de procés».
B) En l’esgrima els contendents (que també s’anomenen tiradors!), en el
decurs del combat han d’estar pendents dels moviments del seu oponent, a
l’efecte de «llegir» tàcticament les oportunitats per defensar-se i atacar
(adaptació psico-social). Però sovint la vista pot buscar l’estímul més
«important», que és el cos o la part del cos que volen tocar amb la punta de la
seva espasa. Potser si que tocar és el més important, però en focalitzar
directament sobre estímuls del final del procés, el tirador perd l’atenció d’allò
rellevant per actuar, que és la percepció més global de la distància a la que es
troba l’oponent. L’error que acostuma a produir-se es que el tirador inicia l’acció
fora de la distància adequada. I, ho bé pràcticament és ell mateix qui es llença
sobre la punta de l’espasa del contrincant o incorre en una subtil manca de
coordinació (per precipitació) i la punta de la seva espasa «s’escapa» no arribant
a tocar a l’oponent. Un altre errada producte de voler «anar a buscar el final»
abans d’hora.
C) Els corredors de fons, en el decurs de la cursa, haurien d’estar
focalitzats en diferents estímuls «rellevants» per l’acció present. Per exemple
segons el moment, «certes» sensacions provinents del propi cos, útils per
gestionar el seu ritme y despesa energètica (adaptació psico-fisiològica). En
d’altres moments haurien d’estar pendents de llegir la col·locació dels adversaris
per detectar canvis de ritme o atacs (adaptació psico-social). Però ja sabem que
no hi ha res més important que el resultat de la cursa: aguantar, fer marca,
classificar-se, tal vegada guanyar ... Per això els corredors poden començar a
manegar dades mentalment com ara el ritme de pas, els nivells de fatiga, la
distància restant, una sensació de lleuger dolor imprevist i algun record més...
Deixen de notar o de mirar en el «aquí i ara» per posar-se a pensar
anticipadament especulant sobre la possibilitat de perdre, no classificar-se o tant
sols aguantar fins el final de la cursa. El producte de tot això ja sabem que
acostuma a ser un estat d’estrès que no ajuda gens a rendir els mínims previstos
en la cursa. De fet en aquest casos els corredors són candidats a abandonar la
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cursa en el mateix moment que arriben a la conclusió fatal: «no puc!». És el
resultat de prescindir del present i anticipar una situació que no és ni imminent ni
segura que es produeixi. La qual cosa per cert només es pot fer amb el
pensament, no pas amb cap modalitat sensorial.
D) Un fenomen similar passa, a vegades més d’un cop, en un partit de
tennis. El tennista ha d’estar obligatòriament atenent al desplaçament de la pilota
a l’aire i als moviments del seu oponent per tal de poder anticipar a on anirà a
parar la pilota (adaptació psico-social). Atenció!: que la pilota sigui un objecte
inanimat no treu que l’adaptació tingui finalitat psico-social, al cap de vall la pilota
es mou per acció del oponent. Però al igual que el corredor de fons, el tennista
manega mentalment una sèrie de dades que quan hi adreça l’atenció el porten a
especular sobre el resultat final del partit. En tennis hi han algun moments
característics per a que això passi amb més probabilitat, com quan un jugador
està a punt de guanyar el partit i necessita «tancar-lo», en argot tennístic. La
situació més extrema és «match-point», quan el jugador sap que guanyant un
punt més ja ha guanyat el partit. I la seva atenció està en el «final», no en el
present. L’errada es materialitza amb males decisions tàctiques (no llegir la
intenció del contrari) o bé directament amb descoordinació, producte de la
precipitació. És el que passa quan l’atenció el tennista se’n va a estar pendent
del «final abans d’hora».
E) En atletisme, en els concursos de salts i llançaments la prioritat
d’adaptació és psico-física perquè del que es tracta és bàsicament de moure’s
tècnicament be. Vegem dos exemples clars d’anticipar en excés el final amb
resultat de pèrdua de la qualitat tècnica del moviment. Els llançadors
construeixen el moviment d’impulsió de l’artefacte (sigui martell, pes, disc o
javelina) des de baix cap a dalt. Això és biomecanicament lògic atès que l’atleta
està sustentat amb el peus a terra. El moviment de torsió comença canviant la
posició dels peus i segueix amb una rotació de cames, malucs, tronc, espatlles,
etc. Però és un defecte tècnic molt comú en llançadors, allò que s’anomena
«voler llençar». Significa provocar el llançament, buscant «massa abans» l’acció
de la part superior del tronc, les espatlles i els braços. És un excés d’anticipació
per voler buscar l’acció final abans d’hora, enlloc de «deixar que el llançament
tingui lloc». El llançador «se’n va al final», com sempre passa, perquè el final és
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el que està més a prop del resultat. Els saltadors d’alçada s’han de «limitar» a
córrer bé per efectuar una batuda que els impulsi verticalment. Com que la cursa
d’aproximació al saltòmetre és semicircular, això fa que en el moment en que
s’impulsen la força centrífuga els faci anar cap a l’exterior del revolt, passant per
damunt del llistó. Però és també un defecte comú «voler passar el llistó». De
manera que el saltador en lloc de saltar verticalment i esperar que la física actuï
fent-lo franquejar el llistó, el que fa és anticipar l’acció excessivament. D’aquesta
manera no salta amunt sinó que salta torçant-se de costat, buscant
deliberadament passar el llisto. No és altre cosa que voler passar el llistó abans
d’hora, enlloc de només saltar amunt. Passar o no passar el llistó té lloc al final
del moviment. I com tots sabem, el resultat és el producte de passar o no passar
el llistó. El saltador se’n va al final anticipant el final de l’acció.
F) Els pilots tant automobilistes com motociclistes tenen la intenció d’anar
pels circuits de curses tan ràpidament com el hi sigui possible. Per anar de
pressa, la lògica física elemental a aplicar consisteix en que hom hauria d’estar
accelerant tanta estona com sigui possible; i en els revolts frenar tan tard com
sigui possible, per tornar a donar gas tan aviat com sigui possible. Però aquesta
idea, paradoxalment, es la oposada a allò que fa que una motocicleta vagi més
de pressa. Perquè a on es guanya el temps no és tant a la frenada i entrada als
revolts, com a la sortida dels revolts, quan es pot tornar a donar gas. El pilot
tècnicament bo el que fa és arribar tan de pressa com pot a l’entrada del revolt
però no frenar massa tard, sinó frenar abans. Al frenar abans començà a perdre
velocitat abans, però això fa que no necessiti desaccelerar tant. Seria una mica
com frenar abans però menys, per així poder donar gas abans també. D’aquesta
manera la velocitat de pas dintre del revolts també pot ser més alta, mentre passa
pel revolt descrivint una trajectòria menys forçada i més oberta. En definitiva el
pilot pot tornar a obrir gas abans, guanyant temps en sortir del revolt. Però que
acostuma a passar amb els pilots?. Doncs que frenar i perdre velocitat abans
que els altres, confiant en recuperar-la al sortir del revolt, és fer una mica com el
jugador d’escacs que es deixa matar la torre per tot seguit atacar amb l’alfil. I
com ja sabem, el resultat, que és el més important, és la conseqüència directe
d’anar de pressa. És com buscar la conseqüència abans d’hora. És anar-se’n «al
final», al producte de l’acció i desatendre a l’acció mateixa. Per això el pilots
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frenen massa tard i massa violentament (maniobra molt més arriscada), obligantse així a pràcticament parar el vehicle per poder girar el revolt; i només quan el
vehicle està ben encarat cap a la sortida del revolt, tornar a donar tot el gas.
Al voltant d’això s’explica una llegenda sobre la infantesa del campió britànic de
Formula 1, Lewis Hammilton. Sembla ser que quan era petit es trobava un dia
entrenant amb el seu kart en un circuit petit. I el seu pare va veure com els pilots
anglesos de karting més experimentats entrenaven al circuit del costat. El pare
va anar a veure com aquests pilots experimentats frenaven al final de la recta
principal, allí a on la velocitat és la més alta. El pare de Hammilton va veure el
punt exacte a on frenaven aquells pilots. Un punt límit a on la seva destresa els
permetia desaccelerar el cotxe prou a temps com per fer el revolt sense sortirse del traçat. Aquells pilots tot i que intentaven frenar tan tard com podien,
estaven aplicant la frenada mediatitzats pel que venia després: fer el revolt i
sortir-ne. Per això no eren capaços de frenar més al límit perquè estaven
anticipant en excés el fet de sortir del revolt. Estaven anat «al final» de l’acció,
és dir fer el revolt. Es diu que llavors el pare de Hammilton va idear un sistema
elemental d’estímuls per a que el seu fill no anticipés la sortida del revolt i es
centrés única i exclusivament en l’execució de la frenada. S’explica que el pare
de Hammilton es va posar al final de la recta, en un punt molt més enllà d’on
frenaven els pilots experimentats; i li va dir al seu fill que tenia que arribar al límit
(com és lògic), però que no podia frenar fins que arribés exactament a l’alçada
d’on es trobava el pare. Si Hammilton ho feia així; llavors es trobava frenant molt
més enllà dels límits fet pel qual gaire bé no podia entrar al revolts sortint-se de
la pista. Però d’aquesta manera va adquirir la seva destresa tècnica excepcional
frenant, perquè en aplicar l’acció del fre potser estava anticipant com aconseguir
parar el cotxe i no tant si el cotxe podria fer el revolt o no. No hi ha dubte que és
un mètode molt arriscat, perquè les sortides de pista a alta velocitat no són gaire
desitjables, per bé que hi hagués una bona escapatòria de gespa al final de la
recta. Un mètode que requereix una disciplina o una confiança (o ambdues)
literalment cega del noi vers el seu pare. Una manera d’evitar mancances
tècniques en l’execució per culpa d’anar-se’n «al final» (a la sortida del revolt
abans d’hora), si més no pintoresca i segurament exagerada per les històries
que s’expliquen. Però tal com diuen els italians «Se no é vero é ben trovato».
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4. RESUM: «RECONCEPTUALITZANT EL PRESENT»
L’anticipació és un fenomen psicològic, és l’aprenentatge mateix. És inevitable i
busca la finalitat de que l’individu, no el seu cos o el seu organisme, sinó l’individu
globalment, s’adapti als diferents nivells de la realitat.
En alguns d’aquests aprenentatges s’arriben a identificar conscientment els
estímuls que hi intervenen i es busca modificar les respostes que eliciten, com
una part dels processos d’adquisició de destreses.
En d’altres casos els aprenentatges, tot i que fàcilment identificables, romanen
inconscients pels individus.
I en d’altres casos no som capaços ni d’identificar els aprenentatges, mentre
emetem respostes de caire muscular o fisiològic, que tot i ser de caire fisiològic
són el producte d’un fenomen psicològic com ho és l’aprenentatge.
De tots aquests aprenentatges alguns son facilitadors d’allò que considerem
rendiment en diferents àmbits, com en l’execució esportiva. I d’altres són
interferidors o tal vegada neutres vers l’assoliment d’uns productes de l’acció que
coneixem com resultats.
En un sentit pràctic podríem pensar que la definició temporal del que és el
«present» pot variar en funció de la velocitat amb la qual els estímuls ens
apareixen en el nostre camp sensorial. Hi ha un exemple que considero molt
maco, que és la navegació a vela. Les accions del navegant ara mateix estan
anticipant la maniobra que el vaixell haurà d’efectuar quan arribi a l’alçada de la
boia. De fet, en diuen preparar la maniobra. Una errada ara executant aquesta
preparació pot suposar que la maniobra ja no es podrà portar a terme de manera
eficaç. Però mentre tot això te lloc, la boia encara està a un minut de rellotge en
direcció al rumb que porta el vaixell... D’alguna manera podríem pensar que el
present del navegant al qual està reaccionant recull fins un minut per endavant (
...o molt més temps. Com quan un navegant oceànic pren la decisió de canviar
el rumb i la configuració de veles per evitar un sistema de baixes pressions, que
d’altre manera es trobarà inexorablement al cap de 48 hores). Comparem
aquests paràmetres físics amb els d’un pilot motociclista que s’aproxima per la
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recta del circuit a 330 km/h i comença a col·locar el seu cos per aguantar la
sotragada de la frenada. Aquesta maniobra també s’anticipa, però mentre l’acció
preparatòria té lloc el punt de la frenada es troba només a una fracció de segon
davant del pilot ( i potser a la mateixa distància que està la boia del vaixell, no en
va les velocitats són ben diferents). Quin és el concepte de present en
cadascun?.
I una idea boja. Potser anticipar de manera eficaç per al rendiment pot significar
anticipar dintre del marge d’aquesta mena de diguem-ne «present operatiu»?. I
és que talment sembla que quan s’està anticipant més enllà d’aquesta mena de
«present operatiu», té lloc allò que hem anomenat excés d’anticipació, o més
familiarment «anar-se’n al final abans d’hora».
M’agradaria esmentar aquí una idea de Sant Agustí, per inspiració de l’insigne
professor i catedràtic de psicologia Ramon Bayés, que estic obligat a citar.
«... els temps no són present, passat i futur, sinó present de les coses
presents, present de les coses passades i present de les coses futures».
La qual cosa implica que l’única cosa que tenim de veritat i podem controlar és
el present: l’aquí i ara. La qüestió, en un sentit pràctic, rau en fins a on arribi el
present de les coses presents.
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