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  D’uns anys ençà, assolir el benestar personal s’ha convertit en objecte i objectiu de
moltes disciplines. Això no obstant, estic convençuda que al principi del segle XX es vivia
molt pitjor que no pas ara i, en canvi, no ens preocupàvem tant del benestar personal.
Per què ara està tan «cotitzat» aquest aspecte, si em permet l’expressió? Al llarg de
la història, la preocupació vital per la supervivència ha estat prioritària. A la Declaració
d’Independència dels Estats Units se cita la felicitat com un dels objectius a assolir.
Però hauran de passar segles perquè això cristal·litzi en una pràctica generalitzada.
Probablement ha estat en la segona meitat del segle XX, en la societat occidental
avançada, quan s’ha passat de les preocupacions pròpies del neorealisme a l’interès pel
benestar. Recordem que algunes pel·lícules del neorealisme italià ¾per exemple, Roma,
ciutat oberta (Rossellini), Miracle a Milà (De Sica) o El lladre de bicicletes (De Sica)¾, que
descriuen la lluita per la supervivència en la postguerra, presentaven una escassetat de
recursos que avui ens espanta. Actualment, per sort, s’ha superat aquella misèria, i un
cop les necessitats bàsiques per a la supervivència estan superades, ens interessem per
incrementar el nostre benestar.   El benestar personal, l’educació emocional i el coaching
són conceptes cada vegada més coneguts en la nostra societat, però probablement
moltes persones encara no entenen ben bé per a què serveixen. De quina manera ens
poden ajudar aquestes eines a ser més feliços? El benestar personal és, en bona part, un
estat emocional. Quan experimentem emocions com ara alegria, amor, humor, agraïment,
etc., estem més a prop del benestar emocional que quan experimentem ansietat, estrès,
tristesa, ira, ràbia, etc. Tot això ens porta a la importància de les emocions en la nostra
vida. L’educació emocional té com a objectiu desenvolupar competències emocionals,
que s’han d’entendre com a competències bàsiques per a la vida. Aquestes competències
són les que ens ajuden a prendre consciència de les emocions i a regular-les de manera
apropiada. Aquesta regulació emocional ens porta, d’una banda, a regular la ira com a
estratègia per prevenir la violència; de l’altra, ens ajuda a construir el nostre benestar i
a fer-lo conscient, per posar només un parell d’exemples. El coaching té com a objectiu
«transportar» una persona del lloc on es troba (a vegades caracteritzat per l’ansietat,
l’estrès, la ràbia) al lloc on voldria ser (benestar). En resum, totes aquestes eines ens
poden ajudar al desenvolupament personal en sentit ampli i ens poden aproximar a la
construcció personal del propi benestar.     L’objectiu sembla senzill: ser més feliços.
Però per què ens calen tantes eines per aconseguir-ho? La felicitat és una paraula
grandiloqüent que a vegades espanta. Per això, en la bibliografia especialitzada es
parla més aviat de benestar. Hi ha molts tipus de benestar; aquí ens referim al benestar
emocional, que en el fons és el que realment ens importa. Per què ens calen eines?
Molt senzill: els organismes han estat dissenyats per augmentar les probabilitats de
supervivència. La majoria dels esforços al llarg de la filogènesi s’han dirigit a aquest
objectiu. La felicitat o el benestar no entren en la programació; són un afegit posterior.



Només en els últims anys s’està investigant científicament el benestar emocional amb uns
resultats molt interessants que la societat hauria de conèixer, ja que això ens pot ajudar
a ser més feliços. L’evidència demostra que tenim una gran capacitat per amargar-nos
l’existència i amargar-la als altres. En canvi, no aprofitem de manera eficient els recursos
per construir el benestar emocional.     Saber gestionar les emocions individualment pot
repercutir en una societat millor? Evidentment. Tots coneixem gent amb qui, després
d’estar-hi una estona, ens sentim com si se’ns acabessin les piles. També coneixem
altres persones amb qui ens ve de gust estar perquè és com si ens omplissin d’energia
positiva. Hi ha persones que tenen la capacitat de crear climes emocionalment positius,
i d’altres que aconsegueixen tot al contrari. Però l’important és que tot això s’aprèn.
Imaginem-nos una societat que fomenta la ira, la ràbia i l’odi, i comparem-la amb una
altra que estimuli la comprensió mútua, el respecte, la compassió, la solidaritat, l’amor,
etc. Les repercussions socials de la gestió emocional són evidents.     El curs El repte del
benestar personal, que es duu a terme en el marc d’Els Juliols d’aquest estiu, es planteja
com un espai d’entrenament de les competències emocionals bàsiques. Això significa
que ens podem entrenar per ser més optimistes? La resposta és afirmativa. Una de les
nostres propostes és la creació de gimnasos emocionals on es facin entrenaments, d’una
manera similar a com es fa en l’entrenament físic. La gimnàstica emocional hauria de
ser una pràctica tan habitual com ho és actualment el jòguing, que fa cent anys no ho
era.     Entenc que es tracta d’aprendre a viure millor. Ara bé, si convertim el benestar
personal en un repte, no ens estem autoexigint encara més coses de les que el dia a
dia ja ens imposa? L’autoexigència és un factor de creixement personal i, per tant, val
la pena fomentar-la de manera equilibrada. La millora personal sempre és un repte que
orienta les nostres accions. El que cal és tenir clars els nostres objectius. Tal vegada
ens hàgim de preguntar: què ens interessa més, guanyar en desenvolupament material
o en benestar emocional? Guanyar molts diners o ser feliços? Encara que, en principi,
no siguin coses incompatibles, a vegades ho poden arribar a ser. Cap on vull orientar
la meva autoexigència? Cadascú té la llibertat per prendre les decisions que cregui
oportunes. Malauradament, no sempre es prenen les decisions més idònies per construir
el benestar.     No hi ha dubte que cada vegada es té més consciència de la necessitat
d’una bona educació emocional. Ara bé, es treballa des de l’educació infantil? I si no és
així, per què no? La nostra proposta és que l’educació emocional tingui un enfocament
del cicle vital. Per tant, que estigui present des del naixement, al llarg de l’educació
infantil, primària, secundària, i al llarg de tota la vida. Això és un desideràtum en aquests
moments. Per arribar-hi, cal una sensibilització social i dels professionals de l’educació en
particular. També cal una formació, tant inicial com continuada, del professorat per poder-
ho posar en pràctica de manera apropiada. Si no es treballa actualment penso que és per
falta de consciència de la importància que té i per falta de formació.     En qualsevol cas,
què diria a aquelles persones que opinen que la felicitat no es pot treballar, si no que s’és
feliç o no se n’és? Què diríem dels qui diuen que el tabac no és nociu per a la salut? O
dels qui pensen que no es pot fer res per prevenir els accidents o les malalties? Els diríem
que s’informin: que hi ha múltiples investigacions científiques que han aportat un millor
coneixement d’aquests fenòmens, que permeten fonamentar estratègies d’intervenció
efectives. Això mateix els podríem respondre.     Per últim… vostè és feliç. Se li nota.
Ha hagut de treballar molt per aconseguir-ho? La felicitat no és un punt d’arribada, sinó
un camí que s’està fent. No és una cosa que es té o no es té, sinó una cosa que es
treballa: un procés de construcció personal. En aquest sentit, diria que procuro caminar en
aquesta direcció. No és gens fàcil. Sempre ens sobren motius per estar de mal humor. Cal



treballar molt per gestionar les emocions apropiadament. Des de fa anys procuro construir
uns bons fonaments per fer-ho possible.


