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L’ALTRA EDUCACIÓ. Irritables, volubles, exposats a canvis d’estat d’ànim per les
circumstàncies. Vulnerables. La Fundació per a l’Educació Emocional, Fem, proposa
una alternativa: sigues amo de tu mateix. I per això, coneix com penses, com sents

● Hi ha un anunci que diu: «Si al-
guna cosa pot sortir malament,
sortirà malament.» Pura llei de
Murphy. Un altre anunci diu: «Ho
vull tot i ho vull ara.» I qui no? El
primer lema fomenta els pensa-
ments negatius, de l’estil: «Avui
se m’ha espatllat la rentadora i a
sobre he perdut l’autobús.» Hi
haurà un complot dels conductors
i dels lampistes per espatllar-me
la vida, concretament a mi? El se-
gon eslògan ataca d’arrel la tole-
rància a la frustració, i abona la
llei del mínim esforç. Als experts
en intel·ligència emocional
–aquest cúmul de capacitats que
van més enllà de les del coeficient
intel·lectual–, no els agradarien
gaire. «Som allò que fem dia a
dia. De manera que l’excel·lència
no és un acte, sinó un hàbit.» Ho
deia Aristòtil. La frase obre el lli-
bre del psicòleg Ferran Salmurri
Llibertat emocional. Tothom hi
és a temps per millorar les compe-
tències emocionals. Som plàs-
tics. Ànim, sense por.

Un munt de persones, cadas-
cuna des del seu àmbit professio-
nal –empresa, universitat, hospi-
tal, consulta psicològica–, han ar-
ribat a un punt de trobada: la Fun-
dació per a l’Educació Emocio-
nal, FEM (www.femeducacioe-
mocional.org). Es va crear el ju-
liol de 2007, i fa tres mesos va ser
presentada oficialment al Palau
Sant Jordi. Hi van assistir 700
persones, i la consellera de Salut,
Marina Geli, va avalar-la amb la
seva presència.

Més violència a les aules, més
consum de drogues, més irritació
a tot arreu... Busquem culpables
fora o enfoquem la mirada cap a
dins? La culpa és dels videojocs!

MERCÈ MIRALLES / Barcelona

Com anem de
benestar? A Llibertat
emocional (F.
Salmurri), hi ha els
trets de les persones
que es consideren a
si mateixes felices.
Autoestima:
consideració cap a
nosaltres mateixos,
acceptar les
responsabilitats dels
nostres actes.
Autocontrol de la
conducta i de les
emocions: fer allò
que ens proposem i
tenir estabilitat
d’ànim (no anticipar
esdeveniments; els
petits successos de
la vida no alteren ni
descontrolen). Tenir
un estil cognitiu
positiu: veure els
aspectes positius
dels fets, de les
persones, d’un
mateix. I no tenir
pensaments negatius,
catastrofistes,
exagerats... I
finalment, les
relacions amb els
altres: trobar-se bé
amb els altres, saber
expressar els
sentiments, defensar
els drets propis,
respectar els dels
altres...

● — Estava al Telèfon de
l’Esperança, feia cursos per
a directius, viatjava, i va ar-
ribar a la conclusió que...

— «Que som enmig d’un
batibull impressionant. Vivim
una revolució en els àmbits tec-
nològic, econòmic, social, i les
persones han passat de viure en
grup a viure soles. Els sistemes
de contenció coneguts, la famí-
lia, el poble, s’han esvaït. I de
sobte, l’ésser humà es troba da-
vant d’un paisatge totalment di-
ferent, i sol. I un paisatge que a
més a més canvia. Els últims
vint anys hi ha hagut més pro-
grés que en un milió d’anys!»

— Ha vist de prop el so-
friment, com altres profes-
sionals que s’han embarcat
en la fundació FEM. Què els
va impulsar?

— «Pensàvem, de debò,
que calia fer alguna cosa. He es-
tat cinc anys ben bons al darrere
d’aquest projecte. Hi ha un pro-
verbi africà que diu: ‘Si vols
anar de pressa vés sol, si vols ar-
ribar lluny fes-ho amb altres.’
Volem crear un moviment, una
manera d’entendre i de pensar
respecte a les emocions. Que les
persones, independentment del
seu sistema de valors, puguin
tenir eines per relacionar-se
amb si mateixes i amb els altres.
I, això, amb garanties.»

— «Garanties»?
— «De mantenir l’equilibri

interior davant dels desastres,

B E N E S T A R

de mantenir-se serè en situa-
cions que ho exigeixen. La mis-
sió de la fundació és treballar
pel benestar personal i social.
Això vol dir treballar perquè les
persones aconsegueixin tenir
estats d’ànim més estables. Què
és benestar? Acabar l’any i tenir
la sensació que un 60% del
temps has estat bé. Res més. No
es tracta de panacees, ni de l’eli-
xir de la felicitat.»

— No es poden quedar
asseguts, esperant, oi?

— «El nivell de vulnerabili-
tat és molt alt. En el patronat del
Telèfon de l’Esperança vaig
plantejar que calia sortir al car-

rer. Al Telèfon estem situats en
el revolt d’una carretera, on les
persones derrapen, perden el
control. I els posem una tireta.
‘Cal fer alguna cosa’, em deia. I
així em vaig plantejar buscar
persones potents de debò en el
camp de l’educació emocional,
perquè el problema d’arrel és
que no hem estat educats emo-
cionalment. És molt trist que
depengui d’on has nascut, de la
teva interrelació amb l’entorn
que t’ha tocat. L’administració,
i cadascú, des de la seva respon-
sabilitat, se n’ha de preocupar:
la llibertat real s’edifica sobre
l’educació emocional.»

«La llibertat s’edifica sobre l’educació emocional»
Andrés Martín Martos / President de FEM

M.M.

Professionalment, Martín és consultor director de Tea-Cegos SA. / M.M.
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Bé, sí, tot hi ajuda –o hi desaju-
da–. Però, com gestionem els
sentiments i les emocions? Són
tan humans, naturals i corrents...
Ira, ràbia, agressivitat; tristesa,
pena, descoratjament, aflicció;
por, temor, ansietat; alegria, eufò-
ria; amor, afinitat, confiança...
Diu el president de la FEM, An-
drés Martín: «Amb la consellera
de Salut, Marina Geli, comentà-
vem que més del 20% de les con-
sultes que hi ha als centres d’as-
sistència primària (CAP) es refe-
reixen a desordres psicològics.
L’OMS diu que la depressió és la
principal malaltia del món, i el su-
ïcidi és la primera causa de morta-
litat entre el jovent, més que els
accidents de trànsit!» Aquests
desordres, què són si no malestar
emocional? Un dels projectes –i
ja realitats– de FEM és anar fent
tallers sobre què són les emo-
cions. «Com estem tots? Alterats.
Volem fer alfabetització emocio-
nal. Ningú ens ha dit com funcio-
na el nostre cap! Aprenem –qui
ho aprèn!– a regular-nos una mi-
ca en funció de les nostres expe-
riències. No ho podem deixar en
mans de la sort!»

Martín, per feina, coneix el
món de la selecció de personal:
«Sabem que, cada vegada més,
els currículums, des d’un punt de
vista acadèmic, s’igualen molt.
On es donen les diferències és en
la gestió de les emocions. En un
entorn en canvi constant, interes-
sa molt la capacitat de gestionar la
incertesa, que denota intel·ligèn-
cia emocional. Parlem de perso-
nes llestes. La persona llesta està
desperta, s’adona del que passa al
seu voltant, veu les oportunitats
abans que ningú, és proactiva, op-
timista.»

Som el que fem
Amb paraules del grec Epíctet,
«cap home és lliure si no és amo
de si mateix». Ferran Salmurri és
psicòleg clínic a l’Hospital Clí-
nic. Autor de Llibertat emocio-
nal, membre de la FEM. Fa anys i
panys que s’hi dedica, a això de la
intel·ligència emocional. Abans
que els llibres del nord-americà
Daniel Goleman es convertissin
en best-sellers, Salmurri ja treba-
llava amb les emocions. «Venim
d’una època fosca, de determinis-
me biològic. Si tot és qüestió de

biologia, pensava jo, i per tant, es
tracta de donar medicació, quin
paper tenim els psicòlegs? Formo
part de la primera promoció de
psicòlegs clínics de Catalunya.
Juny del 1970. Va passant el
temps, i veig que les persones que
entren a la consulta vénen perquè
no se senten bé. I quan els dones
l’alta és perquè se senten millor.»
Va veure que les persones, quan
se senten millor és perquè han
canviat cinc factors: autoestima,
autocontrol de la conducta, auto-
control emocional, estil cognitiu i
relacions amb els altres. Imagi-
nem que algú se sent malament, i
li toca la loteria: «Està content
una temporada, però res més. Si
abans era poc feliç, continua sent
tan poc feliç. Per tant, la felicitat
no és ni més ni menys que sentir-
se bé.» Sentir-se, sentiment...
«Els sentiments no els fan míni-
mament permanents les circums-
tàncies externes. La felicitat no
depèn de com ens va la vida, men-
tre no estiguem a la misèria, sinó
de com la veiem, aquesta vida.
Els sentiments no depenen tant
d’allò que em passa com d’allò
que penso.» Som el que pensem?

Marcel Marceau (1923-2007), el mim per excel·lència. Sense paraules, expressava les emocions i sentiments humans: por, alegria, dolor. La intel·ligència emocional ens capacita per viure.

● Una tendència humana universal: evitar l’esforç.
Un altre tret humà, la recerca del benefici immediat:
«El que vull és això, i ara...» Als adults, com als
joves, els costa ajornar els beneficis immediats, que
potser no els convenen, per anar a buscar allò que
els convé, però que requereix constància en l’esforç.
Un exemple: l’hora d’anar a dormir, quin repte!
Aquesta mena de propòsits tenen a veure amb
l’autocontrol de la conducta: la capacitat de
marcar-nos propòsits i la qualitat del compliment.
Què hem de fer? Primer, definir el propòsit. Segon,
adjudicar-li una hora concreta. No s’hi val dir: «Avui
he d’anar a dormir més d’hora», perquè mai és
l’hora. L’hora d’anar a dormir ve donada per l’hora
de llevar-se, tenint present que cal descansar, per
funcionar, per pensar, per disfrutar. Una alarma al
mòbil. Quan soni, és un moment perillós. És el
moment de recordar les raons positives per anar a
dormir. Podríem posar-les per escrit i llegir-les. De
debò? Sí. Per què? Per què al cap vindrà just el
contrari: «No estic prou cansat», «demà segur que
em llevaré...» Són pensaments que justifiquen
l’evitació de l’esforç. Per si de cas, diguem-nos: «És
un dia, avui. No pots, un dia?» I en tot cas, «demà
ho revisaré». Detectem els pensaments
justificadors, i riem. No podrem evitar tenir-los, però
sí impedir que s’instal·lin. Al matí, ben descansats i
comprovant que la satisfacció per aquest èxit és
pura vitamina emocional. L’educació emocional està
feta de petites grans passes quotidianes.

Un repte: anar a dormir
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«La còlera beu de la frustració»

● Un ésser egoista pot ser feliç? La pre-
gunta està mal formulada. D’egoistes ho
som tots. El límit a l’egoisme és l’interès
pel que sent l’altre, l’empatia. Diu el psi-
còleg Ferran Salmurri: «La major part
dels problemes no els tenim pel que som,
egoistes, per exemple, sinó pel que no
som, en aquest cas, empàtics.» L’empa-
tia posa límits a l’egoisme. Més exem-
ples. Un tret característic dels humans és
la recerca de la seguretat. «Buscar la se-
guretat en les possessions? Error. La
busquem a un altre lloc o aprenem a viu-
re amb la inseguretat que ens ha tocat a
cadascú.»

Equilibri. Estabilitat. Aprenentatge.
Diu Andrés Martín, president de la
FEM: «Hi ha persones que estan en si-
tuacions de violència, de gènere per ex-
emple, i estan a casa seva, amb una por
tremenda, i confonent la por amb l’amor.
Són emocions que es toquen bastant i hi
ha persones que no tenen la capacitat de
discernir-les.» Fa uns dies, precisament,
Martín va intervenir en el II Congrés de
l’Associació Prevenció Violència de
Gènere. Prevenció. Abans d’arribar a la
patologia, prevenir, educar. I també re-
habilitació, després de la crisi. «Treba-
llar les emocions és entrenament. No és
que llegeixis alguna cosa i sàpigues de

M.M.

què va.» Com que és un entrenament, un
dels projectes de la FEM és muntar un
gimnàs emocional: avaluar competèn-
cies, marcar fites, proposar un pla d’ex-
ercicis.

Martín està fent tallers de la gestió de
la còlera a Terrassa, amb un acord amb
l’Ajuntament. «Tot és qüestió de fer-se
les preguntes adequades. Si alguna cosa

t’irrita, pregunta’t: ‘És un condicionant o
és un problema? Hi puc fer res?’ Davant
del condicionant, m’hi adapto; davant
del problema, actuo. Si lluites contra al-
guna cosa que no té solució, et frustraràs,
i la còlera beu de la frustració. I com que
no tinc a qui clavar-li un cop de puny, pot
ser que cridi, o que no faci res i m’exploti
per dins, i tingui una úlcera d’estómac.»

Actes contra la violència vers les dones. L’educació emocional té molt a dir sobre l’agressivitat.

Ni repressió ni descontrol

● L’educació emocional no és esoteris-
me, ni cant de sirenes. Andrés Martín,
president de la FEM, quan buscava
aliats, savis, amb qui fer aquesta aventu-
ra, va picar a la porta del GROP, Grup de
Recerca en Orientació Psicopedagògi-
ca, de la Universitat de Barcelona. El
GROP té els ulls posats, molt especial-
ment, en les emocions. De fet, ara s’està
fent la sisena convocatòria del seu post-
grau en educació emocional. Rafel Bis-
querra és vicepresident de la FEM, cate-
dràtic de la UB, cap del GROP, director
del postgrau. El GROP es va muntar en-
tre el 1993 i el 1997. «La FEM és un nou
pas en la difusió de l’educació emocio-
nal, un pas per sortir de l’àmbit universi-
tari i arribar a la societat en general.»
Quin és el model de competències emo-
cionals? Un model que parla de la cons-
ciència emocional: saber que quan ens
relacionem, amb persones o objectes, ho
fem des d’alguna emoció, i saber que
aquesta pot facilitar o dificultar la rela-

M.M.

ció. «Prendre consciència permet regu-
lar.» Regulació «no és repressió ni des-
control». Imaginem una aixeta per con-
trolar el raig d’aigua, d’emocions: ni
inundació ni sequera. L’aigua com a bé
útil; l’emoció com a bé. Al final, la desit-

jada autonomia emocional: lliures de
dependències i desafeccions. En les
competències emocionals es tracta de
trobar un punt d’equilibri... L’in medio
virtus clàssic. Hi ha exercicis per apren-
dre’n, per què no començar de petits?

Una exposició escultòrica: Com si fos possible recollir el sofriment. És possible regular-lo?

Som el que practiquem. I entre al-
tres coses, practiquem una forma
de pensar.

«Els éssers humans hem fet
grans progressos. Tot i les man-
cances, mai s’havia estat tan bé
com ara. Emocionalment, però,
som a la prehistòria. En la manera
de sentir som bastant semblants a
com érem fa milers d’anys. Te-
nim la mateixa por, solament que
ara el perill pot ser que t’atropelli
un cotxe, abans era un mamut.
Ens domina la gelosia, l’enveja, i
la por, sobretot la por. Som es-
claus d’aquests sentiments.» I es
pot ser lliure, deixar de ser es-
clau? Sí, quan se’n té més control.
«La por no ve per què sí. Tot el
que sentim depèn del que pen-
sem, de la percepció que tenim de
les coses, de la cognició. Cognos-
citiu és allò que pensem i en som
conscients que ho pensem. Cog-
nitiu és allò que passa pel cap, en
siguem conscients o no.»

De totes les emocions, la més
paralitzant és la por. Salmurri
planteja un tema actual: «Per què
els pares no posen límits? Per què
són tan permissius? Per por. Que
els fills marxin de casa, que sigui
pitjor no cedir. I no eduquem com
ho hem de fer. Gairebé mai edu-
quem pensant en la conveniència
del nen, sinó en funció de les nos-
tres emocions. Per què, quan el
nen dóna una mala notícia, com
que l’han renyat a escola, tots re-
accionem amb enuig? Per què ens
fa ràbia que s’hagi portat mala-
ment. L’esbroncada és perquè li
convé o perquè em fa ràbia a mi?»

Educació de les emocions no
és repressió. Universalment, l’és-
ser humà té tres tendències: bus-
car culpables, jutjar-fiscalitzar, i
comparar-se constantment. «Si
rectifiquéssim aquestes tres ma-
neres d’anar per la vida –n’hi ha
moltes més–, ens aniria molt mi-
llor: no et comparis, no jutgis, no
busquis culpabilitats.»

La pregunta clau: podem edu-
car-nos millor, emocionalment,
adults i nens? Sí. Vaig cap a on
vull o cap a on volen l’enveja, la
gelosia, la mandra, la dificultat
per mantenir compromisos? Per
què em passa? Em sento mala-
ment? Per què? «Si ets sents bé,
endavant, però si no et sents bé,
que s’encenguin les alarmes. I
pensa què penses del que passa i
del que no passa... Quantes vega-
des no patim avançant esdeveni-
ments que potser no arribaran
mai?»
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