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CRISTINA SEN
Barcelona

A vui és el dia inter-
nacional de la Fe-
licitat, i tot i que
l’anhel de ser feliç
és tan antic com
la història de la

humanitat, només fa dos anys
que l’ONU va instaurar-ne un
“dia oficial”. Debatre sobre la
felicitat, doncs, està demoda, pe-
rò com que ni es compra, ni es
manlleva, ni la donen els déus,
val la pena tornar a reflexionar
sobre aquest concepte tan
universal com únic i intransfe-
rible. Quan es pensa i s’anomena
pren cos, i alguna cosa o altra
s’aprehèn.
La felicitat és un estat de pleni-

tud i pau interior, l’íntima i contí-
nua sensació de profit de la vida
i del fet que aquesta vida val la
pena, assenyala Norbert Bil-
beny, catedràtic d’Ètica (Univer-
sitat deBarcelona).Més que arri-
bar a tenir el que es desitja, ser
feliç és el mateix fet de desitjar, i
ser-ne conscient i gaudir-ne. Per
això, estar trist o descontent no
roba la felicitat, que és “la músi-
ca de fons que poses a la teva vi-
da”, explica, una música que els
sorolls de fora o els propis desafi-

nats no aconsegueixen alterar.
Cadascú la persegueix a la seva
manera, hi ha qui no ho vol fer, i
des de la perspectiva d’aquest ca-
tedràtic d’Ètica, l’aspiració de
ser feliç és una compensació al
fet de ser mortals.
La filosofia, la psicologia, l’an-

tropologia, l’economia, l’estadís-

tica... analitzen aquest “construc-
te de diverses coses”, segons pa-
raules d’Óscar García, director
del Departament de Psicologia
de la Universitat Europea (Ma-
drid), que considera que el debat
es va posar de moda quan el
2002 van atorgar el premi Nobel
d’Economia al psicòleg Daniel

Kahneman, que ha estudiat la
percepció de la felicitat en els in-
dividus i, entre moltes altres
qüestions, la relació entre els di-
ners i la felicitat.
La novetat és la confluència

d’aquestes diferents disciplines
en l’anàlisi i la reflexió sobre la
felicitat, o més que felicitat, se-

gons assenyala Rafael Bisquerra,
director del postgrau en Edua-
ció Emocional i Benestar (Uni-
versitat de Barcelona), el que la
investigació científica entén
com a “benestar”. Un benestar
subjectiu que s’ha d’entendre
comuna valoració global de la sa-
tisfacció amb la vida.

Cada vegada es veu més clar,
explica, que la felicitat és el re-
sultat d’un aprenentatge. Un
aprenentatge que no està inclòs
en el currículum acadèmic, cosa
que implica que a moltes perso-
nes els sigui més difícil acos-
tar-s’hi. Requereix un autoconei-
xement i un coneixement de

com funcionen les emocions, les
creences i l’autoestima. I és en
aquest sentit que s’ha d’enten-
dre el progressiu interès per
l’educació emocional.
Coneixe’s a un mateix, expli-

ca Óscar García, és saber quines
són les limitacions i plantejar-se
reptes assequibles, que fomen-

tin els punts forts de cadascú.
Per fer-ho, destaca la importàn-
cia de l’“optimisme emocional-
ment intel·ligent”, una actitud
que oposa al “fals optimisme”, i
que permet connectar amb la
realitat i els seus aspectes més
favorables.
Bilbeny també considera que

la felicitat no ve per si sola,
requereix una tasca que no pot
ser-hi contradictòria, conrear la
sensibilitat, la intel·ligència, la
imaginació, i sempre l’amistat,
perquè és incompatible amb
l’egoisme. No existeix una fe-
licitat egoista. Qui compleix les
condicions per ser feliç és

UN CAMÍ

No ve per si sola,
requereix una
actitud i valorar
el que tens

Norbert Bilbeny Petra María Pérez
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UNA QÜESTIÓ PERSONAL

Arriba d’un mateix,
no es pot dipositar
la responsabilitat
en els altres

Rafael Bisquerra Óscar García

Un grup d’experts reflexiona sobre la plenitud
vital i l’activa aspiració a ser feliç

La societat i el benestar emocional

Univers
de les
emocions

Aquellamúsica
interior

Unamirada global

“És un estat constant
de plenitud i sensació
de profit de la vida i
que val la pena. Més
que aconseguir el que
es desitja, ser feliç és
el mateix fet de desit-
jar, i ser-ne conscients
i gaudir-ne”

“Cal educar els nens
perquè estimin la vida.
Els agrada investigar,
conèixer, explorar i
aconseguir. Quan ve-
uen que poden aconse-
guir amb feina el que
es plantegen, es traça
el camí per ser feliç”

“La felicitat és el
resultat d’un aprenen-
tatge que no és en
el currículum. Potser
per això no es facilita
a gaires persones,
que ho tenen difícil.
L’educació emocional
té aquest objectiu”

“Cal conèixer-se a un
mateix, aprendre com
som i transcendir-ho.
S’ha d’aplicar un
optimisme realista
que fomenti els punts
forts que té cada
persona, no pas els
reptes inabastables”

Tendències

FELICITAT

Gaudi

Placidesa

Serenitat

Tranquil·litat
Plenitud

AssaborirFluir

Atenció plena

Joia

Satisfacció Benestar

Armonia

Equilibri

FELICITAT

Rafael Bis-
querra i
Eduard Pun-
set, amb l’em-
presa Palau-
Gea, són els
que han creat
aquest mapa
d’emocions
–reproduïda
aquí la felici-
tat– pensat
per compren-
dre-les. Tam-
bé inclou ale-
gria, amor,
ira, tristesa i
por.
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Espanya és al lloc 38 dels 50 països
més feliços del món, segons un
informe encarregat per l’ONU. La
nota és de 6,322

GETTY IMAGES

Mèxic (7,088) avantatja els Estats
Units (7,082) per poc i a certa
distància hi ha el Regne Unit (6,863),
França (6,764) i Alemanya (6,672)

precisament qui ho és més quan
veu que el seu entorn està sa-
tisfet.
El camí perquè soni aquesta

música de fons pot començar a
la infantesa. Els pares, els educa-
dors, han de posar les bases per-
què els nens estimin el seu en-
torn, estimin la vida, explica

Petra Maria Pérez Alonso-Geta,
catedràtica deTeoria de l’Educa-
ció (Universitat deValència), i ai-
xò s’aconsegueix ajudant-los a
investigar, a descobrir, a explo-
rar, i a aconseguir-ho per mitjà
de l’esforç. Tocar un instrument
o fer un gol són èxits que reque-
reixen una feina prèvia, indica, i

ensenya que les coses es poden
aconseguir si s’hi treballa. Per ai-
xò, recorda que estudis recents
vinculen el consum de televisió
durant la infantesa a sentiments
de menys felicitat, perquè en
aquest consum passiu no hi ha
ni exploració, ni descobriment,
ni èxit.
La felicitat està connectada

amb l’ànsia de llibertat, entesa
com la capacitat de triar per
construir unmónpropi. Les per-
sones han de saber triar contex-
tos en els quals es pugui maxi-
mitzar la seva autoestima, espais
que permetin tenir relacions sa-
tisfactòries. És el que aquesta ca-
tedràtica anomena “llocs antro-
pològics”, que són el contrari
dels espais d’anonimat, contex-
tos en els quals et sents identifi-
cat i reconegut, i que entre els jo-
ves poden donar-se perfecta-
ment a les xarxes socials.
I elsmés petits han de tenir pa-

res que construeixin aquests
llocs, i que més endavant ells
també voldran elaborar des de la
seva llibertat. Sense oblidar, es-
clar, que de pares o mestres pes-
simistes no en brolla l’anhel de
felicitat, l’ancoratge d’una bona
autoestima.
La felicitat ve d’un mateix,

poc s’aconseguirà si s’espera que

vingui donada pels altres, per-
què es basa en aquesta construc-
ció d’uns espais i uns temps pro-
pis. És plantejar-se objectius i
per això, segons assenyala Alon-
so-Geta, té a veure amb el futur,
amb les ganes d’arribar a
aquests objectius.
En la vida hi ha una necessi-

tat:menjar. Undeure: la vida dig-
na. I una aspiració: ser feliços.
Tres qüestions que requereixen
que hi hagi justícia. Així ho plas-
ma Norbert Bilbeny en el que ha
anomenat “el meu decàleg de la
felicitat”, responent a les pregun-
tes d’aquest diari. Un decàleg
que exposa la felicitat com el
goig del desig, que vincula més a
estimar que a ser estimat i que,
estirant aquest fil i portant-lo
fins al final, entén que la felicitat
més gran és la de l’enamorat o la
del filòsof.
Avui és el dia internacional de

la Felicitat, i així s’ha establert
per subratllar que el benestar ha
de ser una aspiració universal i
proposar que s’inclogui en les po-
lítiques dels governs. Però val
més que cadascú, si pot, busqui
el seu camí i compongui la seva
pròpia música interior.c

Dinamarca (amb una nota de
7,693), Noruega (7,655) i Suïssa
(7,65) encapçalen el rànquing

En aquesta llista no hi
figuren països com
Rússia i el Japó

http://goo.gl/y8FhTH
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MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL DIA
INTERNACIONAL DE LA FELICITAT A

LL IBERTAT

Cal anhelar
ser lliure per
construir i triar
un món propi

Q U È D I U E N L E S E N Q U E S T E S

VANGDATA

ELS ALTRES

Aquest concepte no
és mai egoista, perquè
llavors ja perdria la
seva condició de ser

Notables absències

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Encara que la majoria dels hu-
mans no aconsegueixen definir
què és la felicitat, sembla clar
que el que els fa sentir bé i els
permet una vida més suporta-
ble és el fet de tenir parella,
compartir els gustos, aficions,
les tristeses i les vivències al cos-
tat d’algú altre.
Així ho reflecteix l’últim in-

forme de l’Institut Coca-Cola
de la Felicitat, que dibuixa el
perfil de l’espanyol feliç i que,
de manera clara, assenyala que
la majoria de les persones que
es declaren satisfetes o alta-
ment satisfetes amb la seva vida
té parella. Això vol dir que els
que no en tenen no són feliços?
En absolut. Segons els experts,
hi hamoltes persones que consi-
deren coma situació ideal no te-
nir un vincle sentimental amb
cap altra persona. Entre ells,
molts que al seu dia van tenir pa-
rella i que han considerat que
aquesta mena de vida no els
aporta prou satisfacció. La lli-
bertat de la solitud els sembla
més grata.
Comassenyalendes de l’Insti-

tut Coca-Cola de la Felicitat,
per estar bé no n’hi ha prou no-
més de tenir una relació: “Ha
de ser sòlida, duradora, estimu-
lant i basada en el respecte per-
què realment sigui un dels mo-
tors de la nostra felicitat”, indi-
quen. L’amor (i tot el que porta
aparellat, incloent-hi el sexe) és
el motor del benestar personal
sempre que aquest amor ompli
la parella (a tots dos). Una rela-

ció insatisfactòria és, per con-
tra, un dels factors més esmen-
tats d’infelicitat. Però, fins i tot
davant un desengany amorós, la
ruptura afectarà el nostre estat
general durant tres mesos, se-
gons l’estudi dels psicòlegs Ed-
ward i Carol Diener. Al cap de
sis mesos, “tornarem a estar en
el nostre nivell mitjà de felici-
tat”, asseguren els experts.
Tenir una parella dónamés sa-

tisfacció fins i tot que els fills, se-
gons l’Institut Coca-Cola de la

Felicitat (que avui presenta la se-
va nova campanya coincidint
amb el dia de la Felicitat). A
més, homes i dones es declaren
satisfets amb la seva vida, enca-
ra que a l’hora de comparar els
percentatges globals s’observa
que, mentre el 81% dels que es
mostraven feliços vivien en pare-
lla, el percentatge baixa al 48%
si hi ha fills a casa. Això s’expli-
ca, assenyalen els experts, per-
què molts dels enquestats més
grans ja no convivien amb els
fills i, també, perquè els primogè-
nits, encara que donenmolta sa-
tisfacció, també poden provocar
cert estrès. Una de les conclusi-
ons de l’informe és que la felici-
tat depèn d’unmateix... I de veu-
re “l’ampolla mig plena”.c

Mèxic avança els Estats UnitsDinamarca, líder

Segons l’Institut
Coca-Cola, l’amor
és el motor del
benestar sempre
que sigui satisfactori

Espanya, al lloc 38

La calma. La pau
interior és un dels
aspectes que es relacio-
nen amb la felicitat

Enparella,
méscontents

Elsnòrdics,
a tocarelcel
BARCELONA Redacció

Comde satisfets estan els euro-
peus de les seves vides? Els ha-
bitants de Dinamarca, Finlàn-
dia i Suècia, com també d’Àus-
tria i Holanda, són els més feli-
ços de la Unió Europea (UE).
Com més al nord, més alegres.
Com més joves, més contents.
Homes i dones, igual de somri-
ents, i tots opinen que una bo-
na salut és el gran secret de la
prosperitat.
És la primera vegada que

l’Eurostat, l’oficina estadística
de la UE, publica un estudi
comparatiu que avalua la satis-
facció dels europeus amb la se-
va vida (basat en indicadors
subjectius). Les enquestes fe-

tes el 2013 mostren que un
80% de la població de a partir
de 16 anys puntua el seu nivell
de satisfacció amb un 6 o més
–enuna escala del 0 (gens satis-
fet) al 10 (molt satisfet)–. Espa-
nya (6,9) es troba unes dècimes
a sota de la mitjana europea,
que és en 7,1. Entre els menys
feliços, alguns dels països són
Bulgària (4,8), Sèrbia (4,9) o
Grècia (6,2). Segons l’estudi,
un bon estat de salut és el fac-
tor primordial (7,9), per sobre
de la situació financera (7,5) o
les relacions socials (7,2).
La cota de satisfacció dismi-

nueix amb l’edat (mitjana del
6,8 amb 75 anys o més) i hi ha
molt poca diferència entre els
homes (7,1) i les dones (7).c
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