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La importància de les estadístiques en el món de l’esport professional és cada cop més
evident i s’ha convertit en un factor determinant en la presa de decisions tant de tècnics
esportius com de general managers encarregats de confeccionar els equips. La pel·lícula
Moneyball, dirigida l’any 2011 per Bennet Miller i interpretada magistralment per Brad Pitt i
Jonah Hill, ens mostra fins a quin punt els valors estadístics condicionen la confecció, evolució
i resultats d’un equip al llarg d’una temporada. Si a més hi lliguem el factor econòmic, com
en aquest cas real dels Oakland Athletics de la Major League de beisbol dels Estats Units, ja
tenim un canvi d’escenari complet entre l’esport tal com l’hem concebut tradicionalment i
l’esport de final del segle xx i sobretot del segle xxi, basat en gran part en els registres
estadístics. De fet, la frase promocional de la pel·lícula ja ho deixa clar: Moneyball: breaking
the rules.  i efectivament, les regles han canviat. Anem a veure com, fent un petit repàs per
la història de les estadístiques, en aquest cas en el bàsquet. 
En clau europea, fins a l’any 1992, en què la lliga ACB introdueix el concepte de valoració del
jugador, les estadístiques es limitaven als punts que cada jugador havia estat capaç d’anotar
i en menys mesura en els rebots que havia estat capaç d’agafar. La fórmula revolucionària que
va canviar la nostra visió del joc era tan senzilla com sumar tots les accions positives i restar
totes les negatives que el jugador havia realitzat durant l’enfrontament:

Fórmula de valoració d’un jugador
Valoració = PTS + AS + REB + TAPF + PR + FR  – PP – TAPC – FP – T1F – T2F – T3F
PTS = PUNTS   AS = ASSiSTÈNCiES   REB = REBOTS   TAPF = TAPS  
PR =PiLOTES RECUPERADES   FR = FALTES REBUDES
PP = PiLOTES PERDUDES   FP = FALTES PERSONALS   TAPC = TAPS REBUTS   
T1F = TiRS LLiURES FALLATS   T2F i T3F = TiRS DE 2 i 3 FALLATS

Senzilla però eficaç per comprovar, tot i no ser uns experts, que el jugador més valorat no és
forçosament aquell que ha fet més punts, per la dificultat de registrar altres aspectes del joc.

Jaume Tomàs i VilAnA

L’estadística aplicada al
rendiment esportiu
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En aquests gairebé 30 anys ha evolucionat
exponencialment la interpretació de les
dades registrades –cada cop més fiables
gràcies a l'evolució dels programes
tecnològics de presa de dades–, però la
fórmula originària segueix intacta: els encerts
sumen i les errades resten.
Aquesta és l´essència del joc i el que fa que a
dia d’avui els experts continuïn buscant la
manera de comptabilitzar intangibles
difícilment quantificables com la defensa, les
ajudes o simplement la quantitat de metres
recorreguts i la velocitat o canvis de ritme
efectuats pel jugador. L’aparició de nous
factors com el +/-, que seria el resultat global
de l’equip amb un determinat jugador a la
pista, acaben de dibuixar un escenari complex en què ens podem trobar per exemple que
l’equip més valorat de la sèrie final de la lliga ACB de la temporada 2015-2016 va acabar
cedint el campionat a l’altre equip finalista i menys valorat. Una dada per reflexionar i per
seguir evolucionant conceptes estadístics que pretenen tenir tots els aspectes del joc sota
control.
Com ja hem esmentat abans, la presa de dades és cada vegada més fiable gràcies als
programes informàtics, que ofereixen millors prestacions a cada temporada que passa. De
fet, ja no concebem un partit de bàsquet d’un cert nivell sense l’equip d’estadística, format
per tres o quatre persones que s’encarreguen de registrar totes les accions que tenen
rellevància en el joc. i no només això, sinó que ho fan de manera cronològica i sempre en
funció del cronòmetre de temps per tal que els experts puguin valorar posteriorment el valor
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real d’una acció a partir del moment del partit
en què ha tingut lloc. En qualsevol cas, dades
i més dades que ja és habitual que els
entrenadors utilitzin entre quarts per afinar la
tàctica a utilitzar, o abans de respondre
preguntes dels periodistes a peu de pista i per
suposat en les rodes de premsa posteriors per
justificar victòries i derrotes. 
No obstant això, el que l’equip d’estadística
es capaç d’imprimir al moment no és més que
la punta de l’iceberg de la gran quantitat de
dades emmagatzemades i que després poden
ser utilitzades per ser sotmeses a una anàlisi
molt més acurada. Aquests informes que es
poden generar d’àrees globals i específiques però també en el pla col·lectiu o individual,
permeten a l’equip tècnic disposar d’una eina molt important per preparar futurs
compromisos i sobretot per obtenir més informació del rival en l’anomenat scouting. 

Els programes informàtics permeten treure informes de rendiment, eficàcia, eficiència, encert,
evolució cronològica i comparativa de qualsevol aspecte del joc que es pugui parametritzar.
Molta informació que moltes vegades ajuda els entrenadors a valorar en la seva justa mesura
actuacions individuals i/o grupals que en viu havien semblat estar per sota o per sobre del
que finalment acaben dictant les xifres. 
Per norma general, les estadístiques es van acumulant al llarg de la temporada i acaben
donant les famoses mitjanes, que acaben sent la carta de presentació i el valor real del
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jugador i de l’equip en relació amb el
campionat que està disputant.
L'evolució tecnològica deixa
l’estadística tradicional tal i com la
coneixem molt a prop del seu topall
però l’ambició per controlar més i més
tots els paràmetres del joc ens porta a
començar a utilitzar factors de
correcció més propis de l’estadística
avançada. Amb els americans com a
capdavanters, ja s’utilitzen des de fa
diverses temporades fórmules més
avançades per tenir una visió més
científica del joc. No és el mateix una
errada en un llançament de 2 punts
que en un de 3 punts, ni té el mateix
valor una cistella al minut 1 de partit
que una que l’acaba decidint en el
darrer segon. 
Fórmules com aquesta proliferen cada
cop més en el nostre esport i
condicionen o com a mínim intervenen
en la presa de decisions esportives i
estratègiques de les franquícies. La més popular ara per ara als Estats Units és l’anomenada
Els 8 factors de correcció i el coeficient de correlació de Pearson, que introdueix noves
variables amb l’objectiu inequívoc de controlar cada cop més el joc i deixar poc espai per a
l’atzar. 
Els puristes del joc diuen que l'evolució de les estadístiques aplicades a l’esport acabarà
arrancant-ne l'essència. El que no es pot discutir és que l’esport professional està canviant i
que la irrupció en un primer moment de les estadístiques i posteriorment de l'estadística
avançada està contribuint a aquest canvi que acabarà definint l’esport del segle xxi.       

Jaume Tomàs i Vilana, 
coordinador i responsable de la base 

del Bàsquet Club Andorra
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