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Revoluci6 emocional
E1 concepte d"intel.lig ncia ernocional’ esth penetrant cada vegada rnds en 5mbits corn
l’educaci6, el rn6n sanitari a travds de la psicologia i les neuroci ncies i el rn6n laboral
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BAI~CELONA

Diuen que de les grans crisis en
surten grans creixements. Si en al-
gun context ens trobem des de fa
gairebd una d~cada ds en el d’una
crisi econbmica i social monumen-
tal que per a alguns ja mostra sig-
nes de recuperaci6, perb encara
caldr~ esperar uns quants anys per
veure si tot aquest temps de reta-
llades i patiments td repercussions
rods enllh de les queja estem vivint.
I si el ressorgiment de valors com
la solidaritat, la justlcia social, la
responsabilitat individual i col-lec-
tiva finalment acaben transfor-
mant el nostre model societat i
com. No seria la primera vegada i
segur que no ser~ l’flltima- que un
daltabaix econ6mic ho capgira tot.

A1 llarg de la hist6ria i de mane-
ra m~s o menys clclica hem patit
diverses revolucions, transforma-
tions socials profundes, queen po-
ques d~cades han modificat fins a
tal punt la societat que ales gene-
racions posteriors els ha costat re-
con~ixer la manera en qu~ havien
viscut els pares o avis i identificar-
s’hi. En s6n exemples relativament
recents la Revoluci6 Industrial al
segle XIX o la revoluci6 digital que
va comen~ar a mitjans del segle
p as sat. Ara en vivim una de nova: la
revoluci6 de les emocions.

Un boom emocional
La intel-lig~ncia emocional
guanya cada cop m~s terreny
Hi ha indicis que des de mitjans de
la d~cada de11990 vivim una nova
revoluci6 arran de la publicaci6 del
llibre de Daniel Goleman Intel.li-
g~ncia emocional. Parlem de la re-
voluci6 emocional. S6n un prova
d’aquest boom emocional la multi-
tud d’estudis i publicacions que
s’han let els flltims anys relacionats
ambles emocions en el camp de la
psicologia o el creixent interns per
estudiar el cervell emocional des de
la perspectiva de les neuroci~ncies.

Tambd hods que la intel-lig~ncia
emocional s’hagi comenqat a apli-
car no nomds en les organitzaci-
ons, sin6 tambd en el m6n de l’edu-
caci6, un sector que cada vegada va
prenent mds consci~ncia de la im-
porthncia de desenvolupar les
compet~ncies emocionals dels
nens des de ben petits.

L’obra de Goleman, publicada el
1995, ha tingut ta] impacte que ha
provocat queen els flltims vint anys

la intel-ligbncia emocional hagi
aparegut a les phgines dels princi-
pals diaris i revistes de tot el m6n i
fins i tot ha sigut portada de la re-
vista Time. Des de llavors aquest
psicbleg i periodista nord-americ~
s’ha convertit en un fenomen all~
on va i els seus llibres figuren a les
llistes dels m~s venuts.

Intel.lig~ncia emocional:
con~ixer i gestionar emocions
La intel-lig~ncia emocional no td
una flnica definici6, sin6 que ds un
concepte que est~ en constant re-
visi6 i cada autor hi aporta els seus
matisos.

Tot i que Goleman va ser qui va
popularitzar el concepte, en reali-
tat cinc anys abans Peter Salovey i
John Mayer ja l’havien utilitzat en
un article cientific a ]a revistaIma-
gination, Cognition and Persona-
lity. Aquests dos psicblegs nord-
americans, doncs, van ser els pri-
mers a proposar un model d’in-
tel.lig~ncia emocional que
consistia a saber gestionar i dife-
renciar les emocions, i d’aquesta
manera poder dirigir millor els
nostres pensaments i, com a conse-
qfi~ncia d’aixb, tambd les nostres
actions.

Amb els anys han fet diverses re-
visions del concepte, que estructu-
renal voltant de quatre preguntes
queens haurlem de fer per arribar
a set emocionalment intel.ligents.
Com estic? Com em vull sentir?
Per qu6 em sento d’aquesta mane-
ra? I qu6 puc fer per sentir-me corn
em vull sentir?

Goleman es va basar en el treball
de Salovey i Mayer, perb feia una
proposta mds ~mplia que incloia
altres compet~ncies emocionals.A
mds de con~ixerigestionar les pr5-
pies emocions, per al periodista i
psicbleg la intel-lig~ncia emocional
tambd consisteix en el let de saber
motivar-se, de ser emphtic i d’esta-
blir relacions.

En resum, una persona emoci-
onalment intel.ligent ~s la que pot
recon~ixer, expressar, regular i uti-
litzar les emocions prbpies i tamb~
les dels altres, i a la qual tot aixb li
serveix per adaptar-se ales dife-
rents situacions que li planteja la
vida, per aconseguir els objectius
que es marca i per sentir-se b~.

Quan apareix?
La controv~rsia de ’The bell
curve’, bon caldo de cultiu
E1 llibre de Daniel Goleman apa- IL LUSTRACI(): LAMARTARILE
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reix en un moment en qu~ s’havia
generat un gran esc~ndol a causa
d’un altre llibre, titulat The bell
curve, en qu~ els professors
l~ichard 3. Herrnstein i Charles
Murrayintentaven demostrar que
la "capacitat cognitiva" o coefici-
ent intel-lectual, que mesuraven
amb tests d’intel.lig~ncia, era un
bon indicador per predir aspectes
tan diversos com el salari, els com-
portaments antisocials o la compe-
t~ncia per ser pares. En la seva
obra, Herrnstein i Murrayvincula-
ven poca intel-lig~ncia amb pobre-
sa i atur i, d’altra banda, molta in-
tel-lig6ncia significava feines ben
remunerades i m6s salut.

A partir d’aquesta premissa as-
seguraven que les persones intel-li-
gents tendeixen a ser de classe al-
ta, tenen m6s prestigi, feines m6s
ben pagades, es casen arab perso-
nes del seu estatus social i, per tant,
tenen m6s possibilitats de ser feli-
ces. En canvi, les persones poe in-
tel-ligents, que a m6s identificaven

amb els de rata negra, tendeixen a
perthnyer a la classe baLxa, a no te-
nir estudis i, per rant, a aconseguir
una feina prec&ria o a quedar-se a
l’atur i a relacionar-se amb parelles
del seu nivell social. Per tot plegat,
consideraven Herrnstein i Murray,
ho tenien m~s complicat per ser fe-
lices. I, per acabar-ho d’adobar, as-
seguraven que aquesta situaci6
pr~cticament era inamovible i que
no valia la pena invertir-hi diners.

E1 llibre va generar tal controv~r-
sia que es va arribar a parlar de la
guerra de The bell curve. Va ser en
aquest ambient que es va publicar
l’obra de Goleman, en qu6 el perio-
dista i psic61eg contrasta la intel-li-
g6ncia emocional amb la intel-lig6n-
cia clhssica i fins i tot arriba a asse-
gurar que el coeficient emocional
acabarh substituint el coeficient in-
tel-lectual. I encarafa una afirmaci6
m6s important: que les compet~n-
cies emocionals es poden aprendre
i, per rant, tothom 6s susceptible de
set emocionalment intel-ligent.

Situaci6 actual
Tot i el creixent inter6s, arriba a
un infim percentatge de poblaci6
A vegades associem la intel-lig6n-
cia al let que a una persona li vagin
b6 les coses. Per6 aix6 no t6 per qu6
ser aixL Perqu~ ni a totes les perso-
nes intel.ligents els van b~ les coses
ni s’ha de set especialment intel.li-
gent per viure b~ i tenir benestar.
Segons Goleman el coeficient in-
tel.lectual no ~s un bon indicador
per saber si tindrhs ~xit a la vida o
no, perqu~ el 80% depth d’altres
factors, molts dels quals s6n de ca-
rhcter emocional.

Es per aix6 que l’inter~s per
l’educaci6 de les emocions cadave-
gada ~s m~s elevat, de la mateixa
manera que creix el hombre de
programes per desenvolupar
aquest tipus de compet~ncies, es-
pecialment entre els m~s joves.

En els flltims anys a l’estat espa-
nyol han sorgit iniciatives interes-
sants com la del govern de les Ca-
nhries, que des del curs passat ha
implantat a primhria una assigna-
tufa sobre educaci6 emocional i
creativitat. A Castella-la Manxa
tamb~ ja forma part del curricu-
lum, a Extremadura s’ha creat una
xarxa d’escoles amb intel-lig~ncia
emocional i la Diputaci6 de Gui-
pflscoa ha format milers de mes-
tres perqu~ la puguin transmetre
als seus alumnes.

A Catalunya el Grup de t~ecer-
ca en Orientaci6 Psicopedag6gica
(GROP), de la Universitat de Bar-
celona i la Universitat de Lleida, fa
anys que tamb~ posa en pr~ctica el
que anomenen "efecte taca d’oli",
formant mestres i altres tipus de
professionals des de fa gaireb6 tres
lustres grhcies al postgrau en edu-
caci6 emocional. No obstant, en-
tara es pot parlar nom~s d’un 5%
d’escoles catalanes amb un pro-
grama especific d’educaci6 emoci-
onal. Queda molt caml per rec6r-
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