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'Hi ha una cita atribuida a Oscar
Wilde que diu: «Només les
persones superficial s"necessi-

, ten anys per veure's allibera-
des d'una emoció, Un home que mana so-
bre si mateix pot posar punt final a un do-
lor amb la mateixa facilitat amb que pot in-
ventar un plaer.» Parla del control (no la
gestió) de les emocions, D'una certa ma-
nera, a més, Wilde esta fent apologia de la
seva feina: escriure no és res més que in-
ventar dolors i plaers i, encara més, fer -los
sentir al lector. «Jo sento amb la imagina-
ció», assegurava Pessoa en un dels seus
poemes. «Que senti qui Ilegeixi!», acaba-
va. Disculpen l'assetjament de cites, pero
encara n'hi ha una altra: el fundador del
darwinisme social, l' angles Herbert Spen-
cer, deiaque «les emocions s6n les senyo-
res, I'intel-lecte el senyor». Parlar d'emo-
ci6 a la ciencia era motiu de desprestigio
Dones bé, si ens emmirallem en aques-

tes cites, Barcelona és una dona, i a mes
superficial: dona pel que té d' emocional,
més que intel-lectual (i amb aixo no emre-
fereixo als crits del transit, als insults pel
carrer, etc.), pero superficial perque no-ha
apres a gestionar (Wilde diría «controlar»)
les emocions. El que és ciar és que d' emo-
cions tots en tenim: tots ens hem sentit re-
butjats, hem tingut por, hem sentit ira, ens
hemcremat a la feina, o hem odiatel nos-
tre cap. La mala noticia és queningú no
ens ha ensenyat a gestionar-ho. La bona
noticia és que Barcelona és una de les ciu-
tatspioneres a 1'hora d'entendre que cal
avancar trenant l'intel-lecte amb les emo-
cions, i que esta posant fil a l' agulla per
formar nens i nenes capaces de ser, a més
de peces de l' engranatge, tambépersones.
Durant molts anys, 1'únic aspecteválid en
l' educacióha estat educar per aconseguir
professionals competents, pero amb l' ac-
tual crisi i l' augment de malalties com ara
la depressió i l' estrés la cosa ha de canviar.
Fins i tot en el terreny economic.a una em-
presa no la' compensa tenir treballadors
deprimits, cremats o estressats, perque
rendeixen menys i agafen baixes laborals.
Ja se sap: si continuem fent el mateix que
hem fet fins ara, aconseguirem els matei-
xos resultats que fins ara. El resultat no
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canviara si res no canvia.
Per aixo hem de celebrar l' existencia de

la Fundació per a 1'Educació Emocional
(FEM) i la seva relació amb la Universitat
de Barcelona. La combinació de totes
dues d6na com a resultat dos mástersin-
terrelacionats: master d'intel-ligencia
emocional a les organitzacions imaster
d'educació emocional, mes adrecat al per-
sonal educatiu, Una de les animes
d' aquest projecte és Rafel Bisquerra.cate-
dratic de la UB, doctor en ciencies de
l'educació, psicoleg i pedagogo Aquest
any ha publicat elllibre Psicopedagogia
de las emociones (Editorial Síntesis),on
exposa els seus coneixements sobre edu-
cació emocional des de la doble vessant
teórica i practica. Bisquerra lamenta que
no hi hagi més implicació dels centres pú-
blics a 1'hora d'introduir l' educació emo-
cional a les escoles, sobretot perque co-

neix bé quins serien els resultats, i a més
sap que la llei li fa costat: a la llei orgánica
sobre educaci6 que va sortir el 2006, reco-
Ilidaal BOE del 4 de maig, es llegeix: «Es
tracta d'aconseguir quetots els ciutadans
arribin al desenvoluparnent maxim de les
sevescapacitats individuals, socials, in-
tel-lectuals, culturals i emocionals.» De
moment, i amb prou feines, aconseguim
un desenvolupament intel-Iectual; pero es-
tem oblidant que molts dels problemes de
la societat vénen de no saber com gestio-
nar les nostres emocions. El camí de Bi-
querra és lent; perque difícilment un go-
vem s'engrescara a posar en practica una
mesura educativa els fruits de la qual es
veuran al cap de quinze anys (aixo no ser-
veix per guanyar eleccions), pero l'altra
bona notícia és que el terreny esta prepa-
rat, i aquells que vinguin a cultivar-lo tro-
baran una terra fértil.
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