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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Tema escollit i motivació 

Quan era petita i portava les qualificacions escolars a casa, la meva mare em 

deia: “Felicitats Laia per les notes. Ets una nena molt intel·ligent”. I em sentia 

feliç. En altres ocasions, després d’una acalorada discussió amb el meu germà 

o un conflicte amb les amigues mal resolt o un “atac” d’ansietat per la proximitat 

dels exàmens, la meva mare em deia “Has de ser més intel·ligent i gestionar 

millor les teves emocions i entendre les dels altres”. 

Així, vaig descobrir que hi ha moltes intel·ligències i que la intel·ligència 

emocional és important per al desenvolupament de la vida de les persones i per 

a les seves relacions amb l’entorn. 

 

A primer de batxillerat vaig gaudir de dues assignatures que veia estretament 

relacionades: empresa i psicologia. El procés de direcció, la presa de decisions 

o la gestió de recursos humans estan, per a mi, estretament vinculats amb 

comunicació i llenguatge, motivació i emoció, pensament i conducta social. 

Vaig començar a pensar que seria interessant fer un treball on relacionés 

empresa i emocions, intel·ligència emocional i lideratge.  

 

I vaig començar a llegir els llibres escrits per Daniel Goleman, el pare de la 

Intel·ligència Emocional.  

Mentre llegia la seva obra vaig descobrir el poder que el domini de les 

competències emocionals pot tenir en àmbits com l’educació, el treball o les 

relacions personals especialment en situacions de canvi o d’incertesa. 

Vaig reflexionar aleshores que si hi ha hagut un temps en què els canvis, la 

incertesa, la fugacitat i el desconcert estan presents és el que ens toca viure 

actualment. 

Les habilitats pròpies de la intel·ligència emocional podrien ser eines que ens 

permetrien adaptar-nos millor al món actual, un món líquid, ràpidament canviant 

que en moltes ocasions ens supera. 
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1.2 Hipòtesi del treball 

L’objectiu del meu treball és defensar la hipòtesi que amb intel·ligència 

emocional es pot viure amb cert èxit en el context d’una vida líquida, paradigma 

del món actual. 

 

1.3 Objectius 

 Desenvolupar adequadament:  vida líquida i intel·ligència emocional. 

 Relacionar els dos termes de manera clara i coherent.  

 Realitzar tres exemples on es reflecteixi la hipòtesi argumentada. 

 Arribar a unes conclusions raonades. 

 

1.4 Metodologia 

El marc teòric que defineix els conceptes de món actual i d’intel·ligència 

emocional l’he obtingut de la lectura de les obres de diferents autors.   

La Vida Líquida encapçala la definició del context actual i al seu torn és el títol 

de l’assaig de Zygmunt Bauman, document sobre el que he treballat. 

 

Però els elements de la vida líquida també són presents en altres gèneres i així 

ho he reflectit al treball amb l’anàlisi de: 

- La dona veloç, una novel·la d’Imma Monsó. 

- L’ètica de la compassió del filòsof J.C Mèlich. 

- L’article de salut de Lara Bonilla. 

- Les reflexions sobre infoxicació publicades per l’expert consultor Alfons 

Cornellà. 

 

Al final de l’anàlisi de cada document enumero un conjunt d’idees clau que 

il·lustren el contingut líquid de la vida i les seves conseqüències.  

 

El marc teòric té una segona part que s’endinsa en el desenvolupament del 

concepte d’intel·ligència emocional. Conèixer els orígens, les bases 
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biològiques, els mites i l’impacte sobre educació i empresa ens faciliten el camí 

per a l’anàlisi posterior de l’obra de Daniel Goleman. 

 

Un cop establert el marc teòric, la segona part del treball analitza com cada una 

de les 22 competències emocionals descrites per Goleman poden facilitar 

l’abordatge dels conflictes derivats de la vida líquida i recollits a les idees clau.  

 

Finalment, la darrera part del treball és la descripció de l’aplicació pràctica de 

les competències emocionals a partir d’una situació concreta de la vida 

quotidiana, la descripció d’una persona que compleix el perfil d’individu amb 

intel·ligència emocional i una situació concreta en el món de l’empresa. 

 

1.5 Problemes 

 Vaig parlar amb una psicòloga de l’hospital de Salt, Santa Caterina, 

perquè m’ajudes a trobar un test vàlid que reflectís el grau d’intel·ligència 

emocional de la persona que el realitzés. El vam trobar. El vaig passar 

als alumnes del centre de primer i segon de batxillerat i a tot el 

professorat. 

Al tenir els resultats en mà vaig observar que la gent responia de 

manera condicionada ja que tothom va obtenir resultats molt semblants. 

No les vaig utilitzar perquè al llarg del treball he après que la IE va més 

enllà que un simple test i que amb el resultat dels qüestionaris no podia 

arribar a unes conclusions fiables ni gaire àmplies. 

 

 Al llarg del treball he patit alguns imprevistos com, un canvi constant de 

tutores de treball de recerca. N’he tingut 3 de diferents. No m’han pogut 

aportar gaire informació ni ajuda ja que no han col·laborat mai en un 

treball de recerca ni han assistit a un tribunal. En general he realitzat el 

treball sola i això m’ha comportat algun contratemps que he solucionat 

amb l’ajuda d’alguns professors o dels meus companys. 
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 A l’hora d’estructurar el treball vaig pensar que no hi havia cap 

informació que fos rellevant respecte alguna altra, és per això que no hi 

ha annexos al meu treball. Tot el treball correspon al marc teòric i a la 

hipòtesi. He trobat complicada la tria de la informació que hauria de 

situar als annexos. 

 

1.6 Agraïments 

Per poder realitzar aquest treball he tingut l’ajuda i el recolzament de: 

 

La meva primera tutora, Teresa Berenguer, que va fer que descobrís el món de 

la vida líquida i la possible relació que té amb la intel·ligència emocional. 

 

La meva segona tutora, Empar Sanz, per ajudar-me a trobar algunes 

incongruències en el treball i per intentar ajudar-me en tot moment tot i el poc 

temps que l’he tingut. 

 

La meva mare, Esther Celda, que ha actuat com a tutora del treball animant-me 

en tot moment, i sent el meu contacte directe amb la psicòloga Laura Fàbregas 

i Casas, professional de l’ hospital de dia de malalties neurodegeneratives i 

dany neurològic. La Laura m’ha facilitat  valuosa  informació sobre els tests 

d’IE. 
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2. ESCENARI ACTUAL: LA VIDA LÍQUIDA 

 

2.1 La vida líquida de Zygmunt Bauman 

Zygmunt Bauman va néixer a Polònia al 1925. Actualment és catedràtic emèrit 

de Sociologia a la Universitat de Varsòvia. Ha estat professor a les Universitats 

de Leeds, Tel Aviv, The London School of Economics i Austràlia. Bauman ha 

estat guardonat amb el premi Príncep d’Astúries de Comunicació i Humanitats 

2010. També ha rebut el European Amalfi Prize for Sociology and Social 

Science al 1992 el Theodor W. Adorno Award al 1998. És autor de Món 

consum, L’art de la vida, Por líquida, Vides desperdiciades, L’ambivalència de 

la modernitat i altres converses, i La cultura coma a praxis. 

 

“Vida líquida” va ser escrita l’any 2005. 

La “vida líquida” és la manera habitual de viure a la societat contemporània. 

Aquesta vida es caracteritza per no mantenir cap rumb determinat, atès que es 

desenvolupa en una societat que no manté massa temps la mateixa forma. 

Això fa que les nostres vides es defineixin per la precarietat i la incertesa 

constants. Així el principal temor és que ens sorprengui desprevinguts, que no 

siguem capaços d’actualitzar-nos en fets que es mouen a un ritme vertiginós, a 

detectar dates de caducitat i a romandre desfasats. 

La “societat moderna líquida” és aquella en la que les condicions d’actuació 

dels seus membres canvien abans de que les formes d’actuar es consolidin en 

uns hàbits i en unes rutines determinades. 

Les fites individuals no poden solidificar-se en bens duradors perquè els actius 

esdevenen passius i les capacitats en discapacitats ràpidament. Les condicions 

de l’acció i les estratègies dissenyades per respondre a elles envelleixen i són 

obsoletes abans de conèixer-les adequadament. Per això deixa de ser 

aconsellable aprendre de l’experiència tan útil en el passat. Les proves 

anteriors resulten inútils per afrontar els constants canvis de circumstàncies. És 

difícil fer càlculs fiables, extrapolacions de fets del passat per predir tendències 

futures o pronòstics infal·libles. 
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La clau per “sobreviure” en aquesta societat moderna líquida és entendre que 

és més important saber desfer-se de les coses abans d’aprendre a adquirir-ne 

unes altres. 

Bauman relata que un columnista de l’Observer, va escriure una llista 

actualitzada de les regles per “tancar definitivament” les relacions de parella. 

Comença amb un “Recorda lo dolent. Oblida lo bo” i acaba amb un “Coneix una 

altra persona” passant per un “Borra tot el correu electrònic”. 

Hi ha una insistència continuada en els fets d’oblidar, borrar, deixar i 

reemplaçar. 

 

L’autor considera que realment existeix una elit que es desenvolupa amb èxit 

en aquest context. Són individus per als quals l’espai importa poc i la distància 

no és un inconvenient; són persones que es senten com a casa en molts llocs. 

Són lleugeres, àgils, volàtils. Per a elles, la novetat és una bona noticia, la 

precarietat és un valor, la inestabilitat un imperatiu.  

Són capaces d’adaptar-se a la desorientació i toleren la manca de direcció.  

Bauman es refereix a Bill Gates com a prototip d’èxit empresarial destacant la 

seva disposició a destruir el que ell mateix ha construït, a tolerar la 

fragmentació, a viure en el desordre i  a prosperar enmig de la desarticulació. 

 

Un cop definit el concepte de “vida líquida” en una àmplia i interessant 

introducció, Bauman realitza, al llarg del llibre, una descripció de les 

conseqüències d’aquesta vida en el món actual.  

Es fa present la figura del sociòleg crític que efectua un diagnòstic agut de la 

nostra societat. Consumisme per satisfer necessitats immediates i canviants.  

Ser un individu implica ser diferent als altres, ser únic, irrepetible, singular. Això 

és comú a tots els éssers humans. En una societat que tots els seus membres 

han de complir aquest precepte, tots ells necessàriament seran semblants.  

 

Aquesta contradicció lògica obliga als individus a trobar camins d’emancipació, 

autenticitat i singularitat. Això crea angoixa i, com que no es dominen eines 

inherents a la persona (l’autor parla de gestió d’emocions pag.29) la solució 

prové d’una àmplia oferta d’objectes. El consum d’objectes dotarà de 
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singularitat però envelleixen prematurament i hauran de ser substituïts per 

d’altres que també tindran una vida breu. 

 

L’autor afirma que hi ha una altra intenció oculta: el mètode de satisfer cada 

necessitat/desig que només pot donar peu a noves necessitats/desitjos. El que 

comença amb una necessitat esdevé una compulsió o una addicció. 

Supeditació de la cultura als criteris de mercat. El valor de la novetat per sobre 

del que és perdurable. 

 

La cultura perilla quan la seva perdurabilitat s’enfronta a la funcionalitat (satisfer 

una necessitat). Actualment són novedosos els criteris dels gestors per avaluar, 

auditar, supervisar, jutjar, censurar o premiar els creadors de la cultura. Es 

tracta de criteris de mercat de consum on es dóna prioritat a la gratificació i la 

rendibilitat.  

Els mercats de consum fomenten la circulació ràpida, l’escurçament de la 

distància entre “usar” i “llençar” així com la immediata restitució dels productes. 

Això està en contradicció amb el concepte de cultura. 

 

La cultura moderna líquida no es consolida com una cultura d’aprenentatge i 

acumulació. Ara, es percep com una cultura de la desvinculació, disconformitat 

i oblit. Villeglé, Valdés i Braun-Vega són artistes representatius de l’era 

moderna líquida. 

 

 

 

 

Obres de 

Villeglé 
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Idees  clau: incertesa, precarietat, ritme vertiginós, 

reemplaçar, compulsió, addicció, fugaç, manca de control 

 

La seguretat personal esdevé obsessió davant la manca de control sobre els 

canvis. 

El  terreny sobre el que construïm les nostres perspectives de vida és inestable. 

I ho són també la feina, els companys, la situació econòmica o l’autoestima. 

Amb l’anomenat progrés, promesa d’una felicitat universalment compartida i 

duradora, s’ha desplaçat cap a un extrem oposat amb la sensació d’haver 

“perdut el tren”, quedar desplaçat, derrotat. 

 

Les persones, incapaces de minvar el vertiginós ritme del canvi, ens centrem 

en allò en què podem influir: provem de calcular i minimitzar els riscs sobre 

nosaltres mateixos o aquelles persones estimades dels innombrables perills de 

la incertesa. 

Així, estem atents als “senyals” del càncer o la depressió, els nivells de 

colesterol, l’estrès. Cal donar sortida a les pors i elaborem complicades 

precaucions contra tot perill visible o invisible, conegut o no, present o no. A 

partir d’aquestes premisses farcim les cases amb alarmes o càmeres de 

televisió, comprem vehicles blindats, aliments segurs. Les pors es perpetuen, 

es reforcen i prenen un impuls propi. 

 

L’autor conclou, novament que de la inseguretat i del temor s’extrau un gran 

capital comercial que nodreix el consumisme. Campanyes d’anunciants i 

“màrqueting” orientats al comerç de la seguretat personal proliferen en una 

escalada sense fi. 

 

 

 

 

2.2 La vida líquida a la  novel·la: La dona veloç d’Imma Monzó 

Imma Monsó i Fornell va néixer a Lleida el 1959. Va estudiar Filologia Francesa 

a la Universitat de Barcelona i, més tard, s'especialitzà en lingüística aplicada a 

les universitats d'Estrasburg i Jaen. Durant un temps exerceix com a professora 
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d'institut, entre les seves obres destaca: No se sap mai, Com unes vacances, 

Millor que no m’ho expliquis, Un home de paraula.  

Ha rebut diversos premis. 

Amb La dona veloç ha estat guardonada amb el Premi Ramon Llull 2012. 

 

Canviar-se de roba mentre s’engega l’ordinador, treure’s les sabates sense 

descordar, fer una trucada durant el trajecte de la feina a casa i calcular quina 

cua del supermercat anirà més de pressa a l’hora de pagar. Semblen simples 

hàbits sense importància, però per a l’Agnès Bach representen punts 

fonamentals d’una estratègia dedicada íntegrament a estalviar temps.  

Amb el frenètic ritme imposat per l’existència sempre precipitada de la 

protagonista, La dona veloç és un retrat irònicament exacte del pes silenciós 

d’horaris i agendes que encadenen una societat governada per la programació 

constant de l’endemà. 

Psiquiatra, sense fills i amb el dia a dia sempre ocupat, la protagonista 

veloç manté una vida organitzada on la feina és el pilar principal que marca la 

seva rutina. Amistats i família queden relegades en papers secundaris. 

Sobreviu amb esmorzars de tres minuts, fent esport mentre revisa el correu i 

guiant-se per les “coses que fan perdre el temps” i les “coses que, malgrat que 

fan perdre el temps, s’han de fer”.  

Tanmateix, un dia qualsevol es veu abordada per un cúmul d’imprevistos que li 

trenquen tots els esquemes i fan trontollar el resultat de molts anys 

d’entrenament per no desaprofitar cap moment. 

 

A través de situacions quotidianes, Imma Monsó construeix a trossets 

l’existència d’una dona incapaç de gaudir d’ella mateixa ja que sempre roman 

capficada en tenir-ho tot controlat. Una infantesa saturada de pressions, un 

pare egòlatra i una mare anodina condueixen la protagonista cap a un ritme de 

vida insostenible que, juntament amb una manca de comunicació important, 

l’obliga a prejutjar el seu entorn, enganxar-se a addiccions banals i creure en 

unes conclusions errònies i precipitades. 
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Idees clau: Frenètic, la feina pilar principal, imprevistos, control, manca de 

comunicació, prejutjar l’entorn, conclusions precipitades, veloç. 

La velocitat, present en tot el llibre, es pot entendre com una metàfora del 

temps que vivim, que s’escapa de les mans on el que és instantani i immediat 

és dominant. 

 

2.3 Vida líquida a la filosofia. Ètica de la compassió de Joan Carles Mèlich 

Joan Carles Melich, nascut a Barcelona l’any 1961. Professor de Filosofia a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador del projecte La filosofia 

després de l’Holocaust del CSIC. Autor d’obres com: Totalitarismo y 

Fecundidad, Filosofia de la finitud. 

Va publicar Ètica de la compassió al 2010. 

 

L’obra de Mèlich està orientada cap una nova concepció de l’ètica, la de la 

compassió que va més enllà de l’ètica moral i l’ètica de principis. 

Al començament d’aquest assaig, l’autor explica l’escenari actual que 

necessàriament haurà de portar a l’exercici de la compassió per tirar endavant i 

és aquest punt el que ens interessa. 

 

La contingència, l’atzar, el que succeeix sense voler, el que pot passar és una 

experiència fonamental que tots els homes i dones viuen en un moment o altre 

de la vida. 

La contingència no és allò que fem, un acte o una acció, una cosa que puc 

programar o planificar, sinó quelcom que em passa, que pateixo: una passió. 

És allò que em sorprèn, que no és resultat de la meva voluntat ni de la meva 

acció. 

Si acceptem que tota experiència és passió, en la mesura que trenca tota 

previsió, tot càlcul, tota programació, el cas de la contingència és pertorbadora.  

A diferencia de les accions previstes o programades en les que hom decideix 

quan i com i amb qui les realitzarà, la contingència esdevé sense avisar, 

expressa l’atzar, la impossible planificació de la vida. 
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Acceptar que la contingència és inevitable significa aprendre una cosa molt 

difícil: la vida no porta un manual d’instruccions. En un manual tot està tipificat.  

Aquest és el model de la tecnologia, un model que a més proposa exercicis de 

simulació, és a dir, experiments que estan controlats des del començament. 

 

Mèlich sosté que l’home té dificultats per tolerar la contingència (allò que no és 

previst). Posa en evidència la fragilitat i la vulnerabilitat de les qüestions 

humanes. Aquesta experiència ocasiona dolor, un dolor més enllà del dolor físic 

o psíquic, un dolor existencial.  

L’experiència de la contingència provoca patiment, inquietud i angoixa. 

Al llarg de la història, els éssers humans han elaborat marcs normatius, “àmbits 

d’immunitat”, en paraules de l’autor, que els protegeixi d’aquesta amenaça de 

fragilitat. 

El 3 grans “protectors” de la humanitat han estat: els Mites (les religions), la 

Metafísica (Sòcrates, Descartes, Kant) i més recentment la Tecnologia. 

 

Però, com suportar el dolor quan “Deu ha mort”, els valors morals establerts 

trontollen i, la Tecnologia va massa de pressa per proporcionar aquest efecte 

balsàmic? 

 

Joan Carles Mèlich proposa com a resposta endinsar-se en l’ètica de la 

compassió, que dóna compte d’aquesta situació de provisionalitat i fragilitat de 

la condició humana i per això és una ètica no normativa, sense imperatius 

categòrics.  

Una ètica de la compassió viu en tons grisos i ambigus. És una ètica de la 

situació i de la resposta que no pot atendre normes, que no espera res a canvi. 

Les persones no som completament mestresses de les nostres coses, els 

nostres temps i els nostres espais.  

 

La presència del que és estrany és constant i per tant estem obligats a 

respondre davant de situacions úniques, singulars i sempre diferents. No 

serveixen els nostres principis morals, lleis que hem après de la cultura i 
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Idees clau: contingència, vulnerabilitat, fragilitat, manca de marcs 

normatius protectors, angoixa, dolor existencial 

l’educació. Viure èticament significa viure en risc. Només sabrem si hem estat 

compassius després, abans no. 

 

 

 

2.4 Vida líquida i salut. Article Parc de la Salut de Lara Bonilla 

Aquest interessant article fa referència a l’increment del consum d’ansiolítics i 

antidepressius al nostre país. Especialment impactants són els comentaris que 

transcriuré literalment que els professionals fan en relació a  l’escassa capacitat 

de gestió de les emocions vinculades a pèrdues que són circumstàncies 

habituals en la vida de les persones.  

 

Els analgèsics i els antiinflamatoris eren els fàrmacs més dispensats a les 

farmàcies catalanes. Avui dia, ho són els psicofàrmacs, és a dir, els ansiolítics i 

els antidepressius. Aquests dos grups de medicaments representen un 13,4% 

del total de fàrmacs receptats, segons dades del Departament de Salut. 

 

“Som el país d’Europa que més medicaments prenem per dormir, per davant 

dels EUA, i també som els primers consumidors d’antidepressius”, assegura 

Joan Ramon Laporte, director de l’Institut Català de Farmacovigilància i cap de 

Servei de farmacologia de la Vall d’Hebron. 

 

“Un 37,9% de les persones ateses a l’atenció primària de salut han pres 

psicofàrmacs en algun moment”, explica Rafael Guaita, responsable de 

l’Observatori de Medicaments d’Abús del Col·legi de farmacèutics de 

Catalunya. 

De fet, problemes de l’esfera emocional i laboral són motiu de consulta freqüent 

als CAP (centre d’atenció primària): “M’han fet fora de la feina”, “La parella 

m’ha deixat”, “Fa trenta anys que convisc amb una persona que no estimo”. 
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Es calcula que a l’estat espanyol el 30% dels pacients atesos a l’atenció 

primària consulten qüestions relacionades amb la salut mental. La gran majoria 

(85%) tenen trastorns menors amb símptomes d’angoixa i depressió.  

“S’està donant antidepressius per la tristesa quan no estan indicats per a això”, 

alerta Laporte. 

“M’he trobat pacients que després de trencar amb la parella venen a demanar 

alguna cosa que els animi o pastilles per dormir i persones a les quals se’ls ha 

mort un familiar demanen antidepressius, però el dol és una cosa natural i l’han 

de passar. Els psicofàrmacs s’estan receptant a gent que pateix estrès, 

ansietat, problemes a la feina o dificultats per dormir” explica Roger Badia, 

metge de família.  

Els experts alerten que hem convertit el malestar en malaltia.  

 

Núria Rosell, coordinadora del grup sobre salut mental a l’atenció primària, ho 

atribueix a la poca tolerància emocional de la societat de la immediatesa.  

“No passa res per sentir-se trist o malament, però no ho podem suportar. De 

seguida anem al metge a demanar una pastilla per no sentir. Hem d’explicar 

que és normal sentir-se així, sempre que no es cronifiqui, ja que tant la felicitat 

com la tristesa formen part de la vida”. 

Cal trobar espais a les consultes perquè el pacient pugui expressar els 

malestars de la vida diària. Però a la pràctica no és tan fàcil. 

 

“El metge pot aconsellar però al final el pacient t’acaba dient <Molt bé, però ara 

doni’m alguna cosa perquè demà he d’anar a treballar>” explica Badia. 

 

“Tenim tendència a medicalitzar el malestar i pensar que amb una píndola 

solucionem la vida” diu Eduard Diogène, cap de la Unitat de Coordinació i 

Estratègia del Medicament del ICS. 

 

L’afebliment de la xarxa familiar i social tampoc 

hi ajuda. “Cuidem molt poc la gent“ diu Roger 

Badia.  
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Idees clau: medicalitzar la tristesa, conciliar feina i vida familiar, 

malestar en malaltia, pastilla per no sentir, escassa capacitat de gestió 

de les emocions, solucions immediates. 

Ho atribueix als horaris exigents i a les dificultats per conciliar la feina amb la 

vida familiar i cultivar les amistats. “I llavors els pacients venen a buscar la 

pastilla quan abans ho solucionaven amb l’ajuda del seu entorn”, conclou 

aquest professional. 

 

2.5 Vida líquida a la xarxa. Infoxicació d’Alfons Cornellà 

L’Alfons Cornellà va néixer a Barcelona l’any 1958. Fundador i president 

d’Infonomia, que des del 2000 actua com a empresa de serveis d’innovació.  

Ha publicat vint llibres i més de mil articles sobre  ciència, tecnologia i  

innovació com a motors de transformació de les empreses.  

És consultor de grans companyies i ha dirigit més de cent projectes sobre 

cultura o dinamització en diferents organitzacions.  

Va crear el concepte infoxicació. 

El dia 28 de setembre del 2013 el telenotícies de TV3 presentava un reportatge 

titulat La “infoxicació” asfíxia per excés d’informació. 

 

L'allau d'informació que cada dia es produeix a Internet pot donar com a 

resultat una societat molt informada però, segons alguns especialistes, molt 

sovint, genera l'efecte contrari, el que es coneix com a infoxicació.  

Apareix en persones que no donen l'abast amb tanta informació que reben 

cada dia pel mòbil, les tabletes i l'ordinador. Això pot generar dispersió, 

angoixa, estrès i dificultats per prendre decisions. 

 

En el reportatge s’apunten algunes dades: Segons un estudi de la Universitat 

de Berkeley, Califòrnia, entre 1970 i 2000 s’ha produït l’equivalent a tota la 

informació que els éssers humans havien produït des dels temps de la 

prehistòria.  

http://www.infonomia.com/
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Entre 2000 i 2003, la quantitat de continguts publicats equival als trenta anys 

anteriors. I en el futur aquest volum creixerà de forma exponencial: al 2020 serà 

50 vegades més que la del 2003. 

 

La ciència, la tecnologia i la cultura avancen a un ritme tan vertiginós que els 

canvis que provoquen esdevenen una amenaça. La indigestió informativa és un 

veritable problema. La informació perd qualitat, no pot complir els seus 

objectius, es torna més perillosa que beneficiosa.  

Genera angoixa, perquè tanta quantitat ja no es pot assimilar. L’excés 

d’informació incapacita per a la presa de decisions coherents i es produeix un 

increment de l’estrès. 

El progrés tecnològic ha fet que sigui tan fàcil produir, distribuir i obtenir 

informació que ha eliminat filtres i ha reduït la “selecció natural” que dificultava 

abans la publicació d’allò que no era rellevant.  

 

Algunes dades que la Cristina Aced, consultora de comunicació corporativa i 

digital, publicava  el dia 14 de març del 2011 al seu Bloc d’ESCACC (Fundació 

espai català de cultura i comunicació): trigaríem 14 anys i 8 mesos en llegir la 

Wikipedia completa en anglès, uns 5.110 dies.  

Cada dia es publiquen 50  milions de tuits i 900.000 posts. Cada any de vida 

equival a 7 anys a Internet. 

 

Avui proliferen continguts irrellevants, confusos i imprecisos que no permeten 

veure amb claredat. Aquesta boira tòxica no permet diferenciar la informació 

valuosa del soroll informatiu. És la infoxicació. Aquest fenomen porta al que el 

psicòleg David Lewis va definir com a “fatiga informativa”. L’exposició a un 

excés d’informació disminueix la capacitat per resoldre problemes i ocasiona 

símptomes com la pèrdua d’atenció i de memòria, i estats d’ansietat. 

 

Jorge Franganillo, professor d’informació i documentació de la Universitat de 

Barcelona en un article d’opinió publicat el dia 5 d’abril del 2010 al diari Santa 

Fe diu: 

http://alt1040.com/2010/10/tomaria-4-anos-leer-wikipedia
http://alt1040.com/2010/10/tomaria-4-anos-leer-wikipedia
http://www.twitter.com/
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Idees clau: infoxicació, sobrecàrrega informativa, complexitat 

informativa, gestionar informació, angoixa, pèrdua d’atenció, pèrdua 

de memòria, incapacitat per a la presa de decisions, estrès. 

“La complejidad de la información y la sobrecarga informativa son fenómenos 

abstractos, difíciles de controlar. Nuestro entorno es tan variable que dificulta la 

tarea imperiosa de captar i procesar la información. Y aquí la tecnología no 

puede hacer gran cosa: nos ayuda a ser más productivos, eso sí, pero ni 

siquiera los sistemas más avanzados pueden combatir el exceso de 

información. Esta continuará inexorable, multiplicándose con más rapidez que 

nuestra capacidad de gestionarla. Entonces hay que hacerse a la idea de que 

gestionar información será cada vez más una parte importante de la vida”  
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3. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 

 

3.1 Què són les emocions i per a què serveixen? 

L’emoció és el motor que tots portem dins. Una energia codificada en certs 

circuits neuronals localitzats en zones profundes del nostre cervell (en el 

sistema límbic) que ens mou i ens empeny a “viure”, a voler estar vius en 

interacció constant amb el món i amb nosaltres mateixos. Circuits que, mentre 

estem desperts, es troben sempre actius, en alerta, i ens ajuden a distingir 

estímuls importants per a la nostra supervivència. 

Estímuls que poden ser de recompensa i plaer o de dolor i càstig.  

 

En el Diccionari de neurociència de Mora i Sanguinetti (2004) es defineix 

l’emoció com “una reacció conductual i subjectiva produïda per una informació 

provinent del món extern o intern (memòria) de l’individu”.  

S’acompanya de fenòmens neurovegetatius.  

 

D’una banda la reacció conductual, descrita en el citat diccionari, fa referència a 

les respostes de l’organisme davant aquelles situacions que són un perill 

(dolor) o bé són estímuls agradables. Davant d’un gos ensenyant les dents i 

disposat a mossegar-nos, tenim una clara reacció emocional (de perill) amb la 

qual ens disposem a defensar o fugir. Amb fam, i davant d’un bon plat de 

menjar, també tenim una reacció emocional (plaer) que aquesta vegada ens 

porta a menjar. 

Aquestes reaccions davant el perill o davant qualsevol estímul plaent obeeixen 

a mecanismes universals codificats en el cervell des de fa milions d’anys.  

 

L’emoció s’encén o bé davant d’un pur esdeveniment extern, com és el cas de 

l’atac espontani del gos que acabem d’esmentar, o bé per la conjunció d’un 

esdeveniment intern i un altre extern. Aquest últim cas obeeix al desequilibri 

que es produeix en el nostre organisme i la seva repercussió en el vermell 

davant la falta d’aliments, una situació de fred o davant la manca de son. 
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Quina és la funció de les emocions? 

Segons Mora, podríem resumir-les en 7 apartats o 7 pilars bàsics: 

Les emocions serveixen per defensar-nos d’estímuls nocius (enemics) o 

aproximar-nos a estímuls plaents o de recompensa (aigua, menjar, joc o 

activitat sexual) que mantinguin la supervivència. És a dir, ens mouen o ens 

empenyen a aconseguir o evitar el que és beneficiós o perjudicial per a 

l’individu i l’espècie. 

 

Les emocions fan que les respostes de l’organisme (conducta) davant 

esdeveniments (enemics o aliment) siguin polivalents i flexibles. Són reaccions 

que ajuden a trobar, no una resposta fixa davant d’un determinat estímul (com 

és un reflex), sinó que sota la reacció general d’alerta, l’individu tria la resposta, 

més adequada i útil entre un  repertori possible.  

 

Això s’expandeix, enormement, amb l’aparició dels sentiments (la part 

conscient i subjectiva de les emocions).  

Les emocions i els sentiments, d’aquesta manera, doten de més versatilitat a la 

conducta. I això, òbviament, és de més utilitat per a la supervivència de 

l’individu i de l’espècie. 

Les emocions serveixen a les funcions del primer i segon punt “posant en    

alerta” a l’individu com un tot únic davant l’estímul és pacífic. Tal reacció 

emocional inclou l’activació de múltiples sistemes cerebrals (atenció, sensorial, 

motor, mental), endocrins (noradrenalina, cortisol) i de l’organisme en general 

(cardiovascular, respiratori, músculs). 

 

Les emocions mantenen la curiositat i amb això l’interès pel descobriment de la 

novetat (nous aliments, ocultació de possibles enemics que s’entreveuen a la 

llunyania, aprenentatge i memòria).  

D’aquesta manera, eixamplem el marc de seguretat per a la supervivència de 

l’individu. 

 

Les emocions serveixen com a llenguatge per comunicar-se uns individus amb 

altres (de la mateixa espècie o fins i tot d’espècies diferents). És una 
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comunicació ràpida i efectiva. En l’home, el llenguatge emocional és també un 

llenguatge bàsic tant entre els membres d’una mateixa família (pares i fills) com 

entre membres d’una societat determinada. Això, a més, crea llaços 

emocionals (família, amistat) que poden tenir clares conseqüències d’èxit tant 

de supervivència biològica com social. 

 

Les emocions serveixen per emmagatzemar i evocar memòries d’una manera 

més efectiva. A ningú se li escapa que qualsevol esdeveniment associat a un 

episodi emocional, tant si aquest va tenir un matís plaent o de càstig (degut a la 

seva durada com al seu significat), permet un major i millor emmagatzematge i 

evocació del que va passar. Això, de nou, té clares conseqüències per a l’èxit 

biològic i social de l’individu. 

 

Les emocions i els sentiments són uns mecanismes que juguen un paper 

important en el procés de raonament. Allò abstracte creat pel cervell, els 

processos cognitius en general, es creen en les àrees d’associació de l’escorça 

cerebral amb informació que ja ve impregnada de colorit emocional, sigui bo o 

dolent. Es pensa ja amb significats emocionals. I sobre aquesta base, l’emoció 

juga un paper fonamental en la presa de decisions conscients per a la persona.  

 

3.2 Origen del concepte intel·ligència emocional 

Charles Darwin, va indicar en alguns treballs la importància de l’expressió 

emocional per a la supervivència i l’adaptació.  

Thorndike, el 1920, va utilitzar el terme intel·ligència social per a descriure 

l’habilitat de comprendre i motivar a altres persones.  

Al 1983, Howard Gardner, en la seva Teoría de las inteligencias múltiples va 

introduir la idea d’incloure en el concepte d’intel·ligència la dimensió 

interpersonal (capacitat per comprendre les intencions, motivacions i desitjos 

de les altres persones) i la intrapersonal (capacitat per comprendre’s un mateix, 

reconèixer els sentiments, pors i motivacions).  

Per a Gardner, els indicadors clàssics d’intel·ligència com el CI, no expliquen 

plenament la capacitat cognitiva.  

http://blocs.xtec.cat/wiki/Charles_Darwin
http://blocs.xtec.cat/wiki/Howard_Gardner
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El primer ús del terme intel·ligència emocional es atribuït a Wayne Payne, 

esmentat a la seva tesi doctoral: Un estudi de les emocions.  

El desenvolupament de la intel·ligència emocional, al 1985. Ara bé, el terme 

havia aparegut abans en textos de Leuner (1966). 

El 1995, el psicòleg i periodista Daniel Goleman publica Intel·ligència 

Emocional, destinat a convertir-se en el  llibre més venut sobre aquest tema. 

 

3.3 Biologia de les emocions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regió més primitiva del cervell és el tronc encefàlic, que regula les funcions 

vitals bàsiques, com la respiració i el metabolisme. Totes les espècies que 

tenen sistema nerviós disposen de tronc. D’aquest cervell primitiu va sorgir el 

cervell emocional que, milions d’anys més tard dóna lloc al cervell pensant, el 

neocòrtex. 

 

El fet que el cervell emocional sigui molt anterior al racional i aquest procedeixi 

del primer, revela les autentiques relacions existents entre pensament i 

sentiment. 

El neocòrtex permet un increment de la subtilesa i la complexitat de la vida 

emocional, però no la governa totalment perquè en aquests temes, delega la 

feina en el sistema límbic (amígdala cerebral, hipocamp, tàlem). 
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L’amígdala està lligada als processos d’aprenentatge i de la memòria. 

Constitueix un dipòsit de la memòria emocional. És l’encarregada d’activar la 

secreció de dosis massives d’adrenalina, que estimulen els sentits i posen el 

cervell en estat d’alerta. 

 

La primera zona cerebral per la que passen els senyals sensorials procedents 

dels ulls o les oïdes és el tàlem i a partir d’aquí, a través d’una sinapsis va a 

l’amígdala. Una altra via va des del tàlem va fins al neocòrtex, el cervell 

pensant, però la informació pot trigar més. Per tant l’amígdala pot respondre 

abans que el neocòrtex hagi ponderat la informació. 

L’hipocamp registra els “fets purs” i l’amígdala és l’encarregada de registrar el 

“clima emocional”. Per exemple, l’hipocamp registra la cara de la professora i 

l’amígdala afegeix que no m’agrada. 

 

Una resposta ràpida  davant d’una situació perillosa va ser molt útil als nostres 

avantpassats (fugida, defensa).  

Actualment aquesta resposta pot ser rudimentària, imprecisa i “no adequada”, 

basada en sentir abans que pensar. 

L’amígdala prepara una reacció emocional ansiosa i impulsiva, però una altra 

part del cervell s’encarrega d’elaborar una resposta més adequada.  

El regulador cerebral que desconnecta els impulsos de l’amígdala es troba al 

neocòrtex, concretament al lòbul prefrontal.  

 

L’àrea prefrontal constitueix una espècie de modulador de les respostes 

proporcionades per l’amígdala i el sistema límbic, facilitant una resposta més 

analítica i proporcionada. 

Les connexions existents entre l’amígdala i el neocòrtex constitueixen el centre 

de gestió entre pensaments i sentiments. Aquesta via nerviosa explica el motiu  

pel qual l’emoció és fonamental per pensar eficaçment, prendre decisions 

intel·ligents i pensar amb claredat. L’escorça prefrontal és la regió cerebral que 

s’encarrega de la “memòria de treball”. 
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Quan estem emocionalment pertorbats, solem dir “no podem pensar bé” i 

permet explicar perquè la tensió emocional prolongada pot dificultar les 

facultats intel·lectuals del nen i alterar la seva capacitat d’aprenentatge. 

Les emocions són importants per a l’exercici de la raó. Entre sentir i pensar, 

l’emoció guia les nostres decisions, treballant amb la ment racional i capacitant 

o incapacitant al pensament. De la mateixa manera, el cervell pensant té un 

paper fonamental en les emocions, excepte en els moments en què les 

emocions ens desborden i el cervell emocional assumeix el control total de la 

situació.  

En certa manera, tenim dos cervells i dos tipus d’intel·ligència: la racional i 

l’emocional. 

 

3.4 La intel·ligència emocional de Daniel Goleman 

L’any 1995, el periodista i psicòleg Daniel Goleman publica Intel·ligència 

Emocional, un llibre que descriu les competències per a reconèixer els propis 

sentiments i els dels altres així com les habilitats per a manejar-los. 

 

Les emocions sempre han jugat un paper més o menys important en molts 

moments de la història: el pensament romàntic, els moviments socials del maig 

del 68 o el corrent antipsiquiàtric. 

 

La idea de Goleman és soterrar d’una vegada per totes el poder i la influència 

del Coeficient Intel·lectual (CI) i ho fa d’una forma dràstica.  

“Només el 25% de l’èxit el devem al nostre CI. El 75% restant depèn de la 

nostra intel·ligència emocional (IE)” diu Goleman. 

Aquesta idea, simple però efectiva, ha remogut les creences i opinions sobre 

intel·ligència de molts experts. Alguns autors van reaccionar de forma molt 

crítica, adduint que Goleman no havia inventat res de nou i s’havia beneficiat 

de les idees que ja existien sense aportar cap innovació. D’altres, però, van 

considerar que des del primer moment  la IE de Goleman popularitzava i difonia 

universalment la idea que la intel·ligència humana és molt més que les 

capacitats que analitza un test d’intel·ligència general, és a dir, el QI. 
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La Intel·ligència Emocional és “la capacitat de reconèixer els nostres propis 

sentiments, els sentiments dels altres i gestionar adequadament les relacions 

que sostenim amb els altres i amb nosaltres mateixos” (Goleman 1995). 

 

Goleman basa els seus postulats en els més recents descobriments de la 

neuropsicofisiologia.  

La recerca experimental en aquest terreny confirma que els éssers humans 

tenim a la nostra disposició una elevada capacitat de control de les nostres 

emocions. En aquest sentit, és molt més important l’aprenentatge que la 

genètica. No és tan cert que hi ha persones “impulsives” i d’altres “tranquil·les” 

com que hi ha individus que aprenen a controlar i conèixer sàviament les seves 

emocions i d’altres que no. 

El pensament de Goleman experimenta una certa evolució que es posa de 

manifest en les dues publicacions més importants d’aquest autor. 

 

A Intel·ligència Emocional publicat al 1995, la IE és expressada en 5 

competències que fan referència a l’àmbit més personal, íntim de l’individu: 

 

COMPETÈNCIES CLÀSSIQUES DE LA IE (1995) 

 

- Conèixer les pròpies emocions. Consciència d’un mateix. 

- Tenir capacitat per a controlar les pròpies emocions. Autoregulació. 

- Tenir capacitat per motivar-se un mateix. Motivació. 

- Reconèixer les emocions dels altres. Empatia. 

- Controlar les relacions. Habilitats socials. 

 

A La pràctica de la Intel·ligència emocional (1998), defineix de forma precisa 22 

competències. Construeix un entramat de competències vinculades amb l’eix 

fonamental de la IE que suposa una carta de navegació per a comprendre què 

és ser emocionalment intel·ligent. 
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COMPETÈNCIES  AMPLIADES (1998) 

 

COMPETÈNCIES PERSONALS COMPETÈNCIES SOCIALS 

A. Consciència d’un mateix D. Empatia 

1- Consciència emocional 12- Comprensió dels altres 

2- Valoració adequada d’un mateix 13- Orientació al servei 

3- Confiança en un mateix 14- Aprofitament de la diversitat 

B. Autoregulació 15- Consciència política 

4- Autocontrol E. Habilitats socials 

5- Confiabilitat 16- Influència 

6- Integritat 17- Comunicació 

7- Adaptabilitat 18- Liderat 

8- Innovació 19- Catalitzador del canvi 

C- Motivació 20 -Resolució de conflictes 

9- Motivació d’assoliment 21- Col·laboració i cooperació 

10- Compromís 22- Habilitat d’equip 

11- Optimisme  

 

 

Goleman amplia les competències emocionals i no les restringeix únicament a 

aspectes de relació i d’autocontrol. Incorpora elements nous com la innovació, 

el lideratge, la consciència política o la integritat personal.  

S’observa la voluntat de convertir la IE en un model global de comportament, 

aplicable a tots els àmbits de la vida. 
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3.5  Impacte de la IE. 

3.5.1 Educació. 

La psicologia no té massa esperances de que el QI pugui canviar en el 

transcurs de la vida d’una persona. Una persona és intel·ligent o no ho és tant, i 

d’alguna manera aquest grau intel·lectual condiciona la seva vida, especialment 

des del punt de vista de potencialitat lligada a la realització de determinades 

professions. 

En aquest sentit, doncs, el QI ha tingut i té un cert estatisme. 

 

No succeeix el mateix amb la IE, perquè tots els experts, començant per 

Goleman, afirmen que es pot desenvolupar, corregir, readaptar, treballar... 

Per tant, es pot deduir un cert dinamisme de la IE en relació amb el QI. 

Això comporta un nou concepte: l’educació emocional.  

 

Segons Rafael Bisquerra, catedràtic d’orientació psicopedagògica de la 

Universitat de Barcelona: “L’educació emocional és un procés educatiu, continu 

i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències 

emocionals com a element essencial del desenvolupament humà, a fi de 

capacitar-lo per a la vida i amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i 

social” 

Aquest procés es proposa optimitzar el desenvolupament humà, és a dir, el 

desenvolupament integral de la persona (físic, intel·lectual, moral, social, 

emocional). És per tant una educació per a la vida, un procés continu i 

permanent.  

 

El ritme de creixement emocional està lligat al desenvolupament de la cognició i 

a la maduresa biològica del cervell. Les capacitats emocionals com l’empatia i 

l’autoregulació emocional apareixen al començament de la infància. A la llar 

d’infants els nens posen de manifest “emocions socials” amb sentiments com la 

inseguretat, humilitat, gelosia, enveja, orgull. Totes elles requereixen la 

capacitat de fer comparacions amb els altres.  

La pubertat és un període de grans canvis en el sostrat biològic del cervell i és 

una etapa complexa a nivell emocional. Disminueix el grau d’autoconfiança i 
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s’incrementa el d’autoconsciència, que sol donar una imatge inflexible i 

contradictòria de l’adolescent. 

 

L’obra de Goleman va tenir un impacte immediat en l’àmbit educatiu amb la 

creació de projectes destinats a desenvolupar les habilitats relacionades amb la 

IE. A EUA són freqüents els programes SEL (Social and Emotional Learning). 

Aquests programes estableixen normes concretes per a l’adquisició de 

competències des de la llar d’infants fins a finalitzar la secundària. 

Els programes SEL han estat inclosos com a part indispensable del currículum 

amb la convicció que els alumnes, a més d’assolir l’èxit en matemàtiques i 

llengua, ha de dominar aquestes altres habilitats essencials a la vida.  

Els alumnes, als primers anys de l’escolarització aprenen a reconèixer i 

anomenar les seves emocions i la manera com actuen en conseqüència.  

Al final de l’escola primària, els nens han d’haver desenvolupat la suficient 

empatia com per identificar aspectes no verbals que indiquin el que està sentint 

una altra persona.  

En arribar a l’ensenyament secundari, cal aprendre a saber escoltar i parlar de 

manera que es contribueixi a resoldre conflictes en lloc de generar-los. 

S’assoleix també la capacitat de negociar per arribar a solucions satisfactòries 

per a tots els implicats. 

 

A Catalunya, a finals de la dècada dels noranta sorgeixen una sèrie d’iniciatives 

que es poden considerar com un moviment a favor de l’educació emocional i 

que s’ha fet realitat a través de publicacions, cursos, jornades...  

Alguns exemples: 

El 1997, a la Universitat de Barcelona es crea el Grup de Recerca en 

Orientació Psicopedagògica (GROP) amb la finalitat d’investigar sobre 

educació emocional, en el qual el disseny, l’aplicació i l’avaluació en aquest 

camp constitueixen la seva línia de treball. El GRP ha realitzat moltes 

publicacions. 

L’any 2000 es celebra el 1er Congrés Estatal d’Educació Emocional a 

Barcelona.  
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Així mateix, l’any 2005 se celebren les Primeres Jornades sobre Educació 

Emocional (JEE) a la Universitat de Barcelona i a partir de llavors s’han 

celebrat anualment. 

 

A la Universitat Autònoma de Barcelona destaca el grup interdepartamental del 

desenvolupament Personal i Educació. Ha investigat el perfil emocional del 

docent, ha realitzat investigacions en diversos centres educatius i ha promogut 

trobades entre representants d’equips implicats en l’educació emocional. 

 

3.5.2 El món laboral 

“Les normes que governen el món laboral estan canviant”. Així comença el 

llibre La pràctica de la Intel·ligència emocional de Goleman. 

Goleman afirma  que actualment no només se’ns jutja segons si som més o 

menys intel·ligents o per la nostra formació o la nostra experiència, sinó també 

per la manera en què ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb els altres. 

Aquest nou criteri parteix de la base que ja disposem de prou capacitat 

intel·lectual i de prou destresa tècnica per dur a terme la nostra feina i, en 

canvi, centra la seva atenció en qualitats personals com la iniciativa, l’empatia, 

l’adaptabilitat o la capacitat de persuasió. 

 

L’obra de Goleman inclou nombrosos exemples, històries que il·lustren la nova 

realitat laboral. Aquesta n’és una: 

“El director general d’una empresa californiana de biotecnologia m’enumerava 

orgullosament les qualitats que la convertien en una de les més capdavanteres 

del sector. Ningú no tenia oficina pròpia. Tots portaven ordinador portàtil i 

estaven connectats. La gent treballava entre setanta i vuitanta hores setmanals. 

El ritme febril a què es veien sotmesos els treballadors acabava de deixar-los 

sense vida quotidiana i portar-los al burnout. Terme introduït el 1974 en el 

camp de la psicologia de les organitzacions per fer referència a la sensació 

d’esgotament, decepció i pèrdua d’interès per l’activitat laboral que sorgeix en 

les persones com a conseqüència del contacte diari amb el seu lloc de treball i 
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que correspon, aproximadament, amb el nostre ús col·loquial de l’expressió 

“estar cremat”. 

I encara que tothom pogués parlar, a través de l’ordinador, amb tothom, el cert 

és que ningú no se sentia realment escoltat. La gent sentia una desesperada 

necessitat de connectar, d’empatitzar i de comunicar-se amb sinceritat”. 

 

En l’innovador i desagradable clima laboral que s’aproxima, aquestes realitats 

humanes tindran cada cop més importància. El canvi continu serà la constant, i 

les innovacions tècniques, la competitivitat a escala planetària i les pressions 

de la inversió institucional seran forces en constant procés de transformació.  

La globalització de la força de treball obliga els països més desenvolupats a 

prestar una atenció especial a la IE.  

Per poder seguir pagant els elevats salaris d’aquests països serà necessari 

promoure un nou tipus de productivitat i, per això, no n’hi ha prou amb dur a 

terme petits canvis estructurals o amb el mer progrés tecnològic, perquè tal 

com succeïa amb l’empresa californiana de biotecnologia que mencionàvem 

abans, les innovacions acostumen a suscitar nous problemes que exigeixen 

més IE. 

 

Segons sembla, ningú no tindrà mai més garantit el seu lloc de treball enlloc. 

Són temps molt difícils per als treballadors. La creixent sensació que la feina de 

ningú no és segura, encara que l’empresa per a la qual treballi prosperi, només 

contribueix a estendre la por, la desconfiança i la confusió.  

La prosperitat no representa garantia de treball i els acomiadaments seguiran 

encara que l’economia vagi bé. 

 

La gent està començant a entendre que l’èxit depèn de més factors i no pas de 

la mera capacitat intel·lectual o la destresa tècnica i que, per poder sobreviure, 

en el cada cop més turbulent mercat laboral, fa falta tenir un altre tipus 

d’habilitats. Així és com s’estan començant a valorar  qualitats internes com la 

flexibilitat, la iniciativa, l’optimisme i l’adaptabilitat. 

Però al mateix temps, assistim a una curiosa paradoxa ja que com més alt és el 

QI, més petita sembla que és la IE.  
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És molt possible que el conjunt de dades més pertorbadores en aquest sentit 

provingui d’una investigació exhaustiva duta a terme entre pares i professors 

que demostra que l’actual generació d’infants solen ser més solitaris, 

depressius, irascibles, desobedients, nerviosos, inquiets, impulsius i agressius 

que els de la generació precedent. 

Dues mostres aleatòries d’infants dels EUA, compresos entre els 7 i 16 anys 

d’edat, van ser valorades pels seus pares i professors, És a dir, per adults que 

coneixien prou bé aquests nens.  

El primer grup va ser avaluat a mitja dècada dels setanta i el mateix va fer al 

final dels vuitanta. Es va comprovar que en aquets quinze anys hi havia hagut 

un empitjorament significatiu de la seva intel·ligència emocional. I, tot i que els 

nens econòmicament més pobres començaven, en aquest sentit, en un nivell 

inferior a la mitjana, la taxa de descens es mantenia constant fos quina fos la 

seva extracció social, és a dir, afectava tant les zones residencials més riques 

com els barris més pobres i desfavorits del barri urbà.1
 

 

El declivi de les aptituds emocionals respon a una tendència mundial, els 

símptomes més evidents de la qual es poden percebre en l’increment de les 

xifres de joves que pateixen problemes com la depressió, l’alienació, l’abús de 

drogues, el delicte, la violència, els trastorns alimentaris, el vandalisme o 

l’abandonament escolar. Aquesta situació presagia un panorama molt 

pertorbador per al món laboral.  

La majoria dels infants que Achenbach va estudiar a finals dels vuitanta han 

superat els vint anys l’any 2000 i aquesta generació tan escassa d’IE irromp 

avui en dia en el mercat laboral. 

 

Una enquesta duta a terme entre empresaris revela que més de la meitat dels 

treballadors no tenen la motivació necessària per aprendre i millorar a la feina. 

Quatre de cada deu empleats són incapaços de treballar en equip i tan sols el 

19% dels que s’esforcen per assolir el nivell requerit per al lloc de treball 

demostren tenir prou autodisciplina en els hàbits laborals.2 
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Tal com comentava Jill Fadule, directora del Departament d’Admissions i 

Beques de la Harvard Business School: “L’empatia, l’assumpció del punt de 

vista dels altres, la comunicació i la cooperació es compten entre les 

competències que aquesta universitat més valora en aquells que aspiren a 

ingressar-hi” 

 

Goleman descriu tres àmbits o dominis per explicar l’existència de  treballadors 

“estrella”: 

 

El QI. El coeficient intel·lectual vinculat a l’aprenentatge acadèmic és una 

competència llindar, una habilitat necessària per accedir a un determinat àmbit 

però no definirà al treballador estrella. La IE no pretén competir amb aquells 

que no tenen la capacitat intel·lectual necessària per accedir al camp laboral 

escollit, sinó amb el selecte grup d’aquells que han pogut guanyar la cursa 

d’obstacles que és el món de l’educació, superant els exàmens i els 

desafiaments cognitius per poder accedir al món del treball. 

Segons les investigacions realitzades per McClelland, expert en IE i professor 

de la Universitat de Harvard, les proves d’admissió a la universitat subratllen la 

importància del QI però, per si sol, difícilment pot explicar l’èxit o el fracàs a la 

vida.  

La investigació ha demostrat que la correlació existent entre el QI i el nivell 

d’eficàcia que mostraven les persones en l’acompliment de la seva professió no 

supera el 25%, tot i que una anàlisi més detallada revela que aquesta 

correlació no sol superar el 10%, de vegades, fins i tot és inferior al 4%.  

Això significa que, en el millor dels casos, el QI deixa sense explicar el 75% de 

l’èxit laboral i, en el pitjor, el 96% o, dit d’una altra manera, que el QI no ens 

permet determinar per endavant qui triomfarà i qui fracassarà. 

 

L’experiència. El conjunt d’habilitats tècniques més les habilitats pràctiques 

conformen part de l’èxit professional. Els metges més competents, per 

exemple, són aquells que procuren ampliar contínuament els seus 

coneixements bàsics estant al corrent dels nous avenços i que, a més, tenen 

un ampli bagatge d’experiència pràctica acumulada que els ajuda a formular un 
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diagnòstic encertat i atendre adequadament els pacients. I aquest impuls que 

els porta a mantenir-se contínuament al corrent dels avenços que poden ajudar 

els seus pacients és molt més important que les qualificacions que hagin 

obtingut en un examen d’ingrés a la facultat de Medicina. 

Ara bé, els supervisors dels treballadors tècnics necessiten coneixements 

tècnics de la feina i experiència en el sector concret però, a més, capacitat de 

relacionar-se adequadament amb els subordinats. Per tant, el QI i l’experiència 

són també competències llindar. 

 

La intel·ligència emocional. Goleman explica novament una història: 

“Penn i Matt eren dos estudiants brillants de la Universitat de Yale. Penn era 

brillant i creatiu però insuportablement arrogant. El seu historial acadèmic era 

excepcional i multitud d’empreses van concertar entrevistes amb ell. Va rebre 

una sola oferta procedent d’una empresa de segona categoria. Als dos anys va 

ser acomiadat.  

Matt no era acadèmicament parlant tant brillant però tenia evidents aptituds 

interpersonals. Va rebre 7 ofertes de feina i va assolir l’èxit professional.” 

Les habilitats de la IE són sinèrgiques respecte de les cognitives i els 

treballadors estrella en tenen unes i altres. 

Certes aptituds són exclusivament cognitives com el raonament analític o 

l’experiència tècnica, mentre que d’altres anomenades “competències 

emocionals” combinen el pensament i l’emoció. 

Independentment dels elements cognitius que hi intervinguin, les competències 

emocionals impliquen un cert grau de domini dels sentiments, una qualitat que 

contrasta amb les aptituds merament cognitives que pugui realitzar tant una 

persona com un ordinador adequadament programat. 

 

3.6 Alguns mites 

La IE no significa “ser amable”, perquè hi ha moments estratègics en què no és 

precisament l’amabilitat el que fa falta sinó, ben al contrari, afrontar obertament 

una realitat incòmoda que no es pot eludir per més temps. 
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La IE no vol dir que haguem de donar curs als nostres sentiments i “deixar al 

descobert totes les nostres intimitats” sinó que fa referència a la capacitat 

d’expressar els nostres propis sentiments de la manera més adequada i eficaç, 

de forma que possibiliti la col·laboració en la consecució d’un objectiu comú. 

 

Les dones no són emocionalment més intel·ligents que el homes ni viceversa, 

perquè en aquest sentit, cada persona posseeix el seu propi perfil de fortaleses 

i debilitats. Una determinada anàlisis feta a milers d’homes i dones va posar de 

manifest que, generalment, les dones acostumen a ser més conscients de les 

seves emocions, a mostrar més empatia i a ser interpersonalment més destres 

que els homes. Els homes, per la seva banda, acostumen a mostrar més 

optimisme i confiança en si mateixos, a tenir més capacitat d’adaptació i a 

posseir més habilitats per fer front a l’estrès.  

Una estimació global de les fortaleses i les debilitats de la IE dels homes i de 

les dones no permet concloure amb l’existència de diferències significatives 

entre ambdós sexes.3
 

 

El grau de desenvolupament de la IE no està determinada genèticament i  

tampoc no es desenvolupa exclusivament durant la nostra infància. A diferència 

del que succeeix amb el QI, que gairebé no varia després de complir els deu 

anys, la IE constitueix un procés d’aprenentatge molt més lent que té lloc al 

llarg de tota la vida i que ens permet anar aprenent de les nostres experiències. 

 

La IE no és més important que el QI. Aquesta fal·làcia pot derivar-se de les 

dades que apunten que el QI és el responsable del 20% de l’èxit professional. 

Això és una estimació i no explica que els factors restants que determinen el 

80% restant estiguin vinculats a variables lligades a la IE.  

Són molts els elements que hi intervenen: salut, educació a la família, 

temperament, atzar, etc. 
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Què és una competència? 

Una competència és un tret personal o un conjunt d’hàbits que duen a un 

rendiment laboral superior o més eficaç o, per dir-ho d’una altra manera, és una 

habilitat que augmenta el valor econòmic de l’esforç que una persona realitza 

en el món laboral. 

 

Certes aptituds són exclusivament cognitives com, per exemple, el raonament 

analític o l’experiència tècnica, mentre que altres, a les quals denominarem 

“competències emocionals”, combinen el pensament i l’emoció. 

Independentment dels elements cognitius que hi intervinguin, les competències 

emocionals impliquen un cert grau de domini dels sentiments, una qualitat que 

contrasta agudament amb les aptituds merament cognitives que pugui realitzar 

tant una persona com un ordinador adequadament programat. 

 

Una competència emocional és una capacitat adquirida basada en la IE que 

dóna lloc a un rendiment laboral excel·lent.  En el nucli d’aquesta competència 

es troben dues habilitats: l’empatia (que representa la capacitat d’interpretar els 

sentiments aliens) i les habilitats socials (que ens permeten de manejar 

destrament aquests sentiments). 

La nostra IE determina la capacitat potencial de què disposem per aprendre 

habilitats pràctiques basades en un dels cinc elements compositius següents:  

 

- Consciència d’un mateix. 

- Motivació. 

- Autocontrol. 

- Empatia. 

- Capacitat de relació. 
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4. HIPÒTESI 

 

4.1 Consciència d’un mateix i vida líquida 

4.1.1 Consciència emocional 

És la capacitat per reconèixer les pròpies emocions i els seu efectes. Les 

persones que estan dotades d’aquesta competència: 

 

- Saben quines emocions estan sentint i perquè 

- Comprenen els vincles existents entre els seu sentiments, els seus 

pensaments, les seves paraules i les seves accions. 

- Coneixen la manera com aquests sentiments influeixen sobre el seu 

rendiment. 

- Tenen un coneixement bàsic dels seus valors i dels seus objectius. 

 

La consciència emocional comença establint contacte amb el flux de 

sentiments, que contínuament ens acompanya, i reconeixent que aquestes 

emocions impregnen les nostres percepcions, els nostres pensaments i les 

nostres accions. 

En el fons de la nostra consciència sempre hi ha algun estat d’ànim tot i que, 

normalment, no ens adonem. Aquests estats flueixen i reflueixen mentre duem 

a terme la nostra tasca quotidiana. Els sentiments inadvertits de tristesa o 

alegria amb què ens despertem, la lleu irritació que pot ocasionar l’anar i venir 

de la feina són resultat de les emocions. 

La urgència i la pressió que caracteritzen el context social actual fa que la 

nostra ment estigui molt més preocupada pel corrent dels pensaments i de les 

accions: planificar la pròxima tasca, preocupació pels deures no acabats, 

programar la setmana amb activitats, etc. Hi ha poc temps per assimilar, 

reflexionar i reaccionar. Les emocions es fan presents quan s’han desbordat. 

Segons Goleman, aquesta “sordesa” emocional, en certes persones, 

constitueix una mena d’oblit dels missatges que envia el nostre cos en forma, 

per exemple, de migranya crònica, dolor lumbar o atacs d’ansietat. A l’altre 
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extrem hi ha les persones que pateixen alexitímia, el terme amb què es fa 

referència a les persones per a les quals el món extern és molt més clar i precís 

que el seu propi univers intern. Manifesten una vida emocional molt limitada i 

no estan en condicions d’apreciar els diferents matisos de la IE. 

Tenir consciència d’un mateix és disposar d’un “baròmetre” intern que ens diu 

si l’activitat que estem fent val la pena, ens proporciona una imatge global de la 

situació. Si hi ha discrepància entre els nostres valors i els nostres sentiments 

el resultat serà una profunda inquietud. 

Activar aquest baròmetre implica un esforç d’atenció. 

 

4.1.2 Valoració adequada d’un mateix  

És la capacitat per conèixer els nostres recursos, les nostres capacitats i les 

nostres limitacions internes. Les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Són conscients dels seus punts forts i de les seves debilitats. 

- Reflexionen i són capaces d’aprendre de l’experiència. 

- Són sensibles a l’aprenentatge sincer de l’experiència, als nous punts de 

vista, a la formació continuada i al desenvolupament de si mateixes. 

- Tenen un sentit d’humor que els ajuda a prendre distància respecte 

d’elles mateixes. 

 

Aquesta competència és fonamental per a l’adaptació als canvis i l’afrontament 

de la incertesa. 

Les persones que ocupen posicions privilegiades, a nivell social, laboral o 

inclús personal, solen considerar la necessitat de canvi com un signe de 

debilitat o fracàs. És una tendència a la negació, una estratègia emocionalment 

còmoda que protegeix del sofriment. És una actitud defensiva que pot adoptar 

múltiples formes: minimitzar els fets, eludir informació crucial, racionalitzar i 

buscar “noves excuses”. Es tracta de recursos que compleixen la funció de 

distorsionar la nostra realitat emocional. 

Algunes persones passen molt de temps queixant-se dels possibles errors 

d’una tercera. Aquest fet expressa la existència del que Goleman anomena “un 
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punt cec”, que té la funció d’impedir que les persones arribin a conèixer-se a 

elles mateixes i siguin refractàries a qualsevol aprenentatge. 

Goleman esmenta un estudi comparatiu entre un grup d’executius que 

fracassen i un altre que exerceix adequadament les seves funcions. La 

diferència principal radica en el fet que els primers són incapaços d’aprendre 

dels seus errors i de les seves insuficiències.4
 

 

Totes les competències del món laboral són hàbits apresos i , en 

conseqüència, es pot aprendre a fer millor les coses. La persona arrogant i 

impacient pot aprendre a escoltar i a tenir en compte les opinions alienes, i 

l’addicte a la feina pot aprendre a moderar el seu ritme de treball i a 

harmonitzar-lo més adequadament amb la seva vida. 

El primer pas consisteix a reconèixer que aquests hàbits perjudiquen i 

intoxiquen les nostres relacions. La consciència d’un mateix és un instrument 

valuós per al canvi, especialment quan el canvi demani una confrontació amb 

els propis valors i les pròpies metes personals. 

 

4.1.3 Confiança en un mateix  

És una sensació clara del nostre valor i la de les nostres capacitats. Concepte 

clàssic d’autoestima. Les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Manifesten confiança en si mateixes. 

- Poden expressar punts de vista impopulars i defensar el que consideren 

correcte. 

- Són emprenedores i capaces d’assumir decisions importants malgrat la 

incertesa i les pressions. 

 

La confiança en un mateix proporciona seguretat. Aquells que no tenen 

autoconfiança, cada fracàs confirma la seva sensació d’incompetència. La 

manca de confiança en un mateix pot manifestar-se com un sentiment 

d’impotència, d’inoperància i com una aclaparadora sensació d’inseguretat. En 

canvi, l’excés de confiança pot acabar convertint-se en arrogància , 
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especialment en el cas que la persona no disposi d’habilitats socials. 

Autoconfiança tampoc vol dir impulsivitat perquè, per tenir un impacte positiu, la 

confiança en un mateix ha de trobar-se en harmonia amb la realitat. 

La confiança en un mateix està íntimament lligada amb el que els psicòlegs 

anomenen “autoeficàcia”, és adir, el judici positiu de la nostra capacitat 

d’actuar. Però l’autoeficàcia no és el mateix que les nostres capacitats reals, 

sinó el que pensem que podem arribar a fer amb elles. Per si sola, la nostra 

capacitat no és suficient per garantir l’acompliment òptim, sinó que també hem 

de creure-hi per poder treure’n el màxim profit. 

Goleman descriu l’experiència d’Albert Bandura, psicòleg de la Universitat de 

Stanford i pioner en l’estudi d’autoeficàcia. Entre els dotze directors de 

comptabilitat de diferents empreses estudiats per Bandura, els que van 

demostrar una intensa sensació d’autoeficàcia van ser els mateixos que, deu 

mesos més tard, havien assolit els millors èxits. Per tant, el seu nivell 

d’autoeficàcia va predir millor la seva capacitat per desenvolupar la seva feina 

que no pas el seu nivell real d’habilitat o la formació que havien rebut abans de 

ser contractats. 

Les persones autoeficaces afronten sense dificultats els desafiaments però les 

que dubten de si mateixes la majoria de les vegades ni tan sols ho intenten, per 

bé que puguin fer-ho. 

La confiança en un mateix estimula les esperances mentre que el dubte les 

soscava. 

 

La consciència d’un mateix amb les tres competències implicades poden 

constituir eines per manejar algunes de les conseqüències del paradigma de 

vida líquida actual i que es concentren en les següents idees clau: incertesa, 

compulsió, addicció, vulnerabilitat, fragilitat, angoixa, pastilles per no sentir, 

medicalitzar la tristesa, pèrdua d’atenció, pèrdua de memòria. 
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4. 2. Autoregulació i vida líquida 

4.2.1 Autocontrol 

És la capacitat de mantenir sota control les emocions i els impulsos conflictius. 

Les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Governen adequadament els seus sentiments impulsius i les seves 

emocions conflictives. 

- Segueixen equilibrats, positius i impertorbables fins i tot en els moments 

més crítics. 

- Pensen amb claredat i estan concentrats malgrat les pressions. 

 

Aquesta habilitat és invisible perquè l’autocontrol es manifesta com l’absència 

d’explosions emocionals. Els signes que la caracteritzen són, per exemple, no 

deixar-se emportar per l’estrès o ser capaç de relacionar-se amb una persona 

enfadada sense enfadar-se. 

Les situacions que ens estressen semblen multiplicatives, en una escalada en 

que cada nou pas sembla més insuportable que l’anterior fins a conduir-nos al 

caire del col·lapse. En aquest sentit, l’estrès es construeix sobre l’estrès, sense 

importar quina és la causa. 

El fet que, quan estem sobreexcitats, el mínim contratemps pugui 

desencadenar una resposta extrema, té una explicació bioquímica ja que, quan 

l’amígdala prem el botó cerebral del pànic, desencadena una resposta que 

finalitza amb l’increment del nivell d’hormones estressants, principalment el 

cortisol. Però tot i que les hormones que segreguem en condicions d’estrès 

estan destinades a desencadenar una única resposta de fugida o lluita, el fet és 

que, un cop al torrent sanguini, perduren durant diverses hores, de manera que 

cada nou incident pertorbador no fa més que augmentar l’índex d’hormones 

estressants.  

Les hormones estressants, un cop al torrent sanguini, provoquen un augment 

del ritme cardíac. La sang es retira dels centres cognitius per anar a altres 

zones més necessàries per donar una resposta d’urgència (fugida o lluita) com 

els músculs.  No és estrany, aleshores, que quan els nivells de cortisol són alts, 

cometem més errors, ens distraguem més, tinguem menys memòria, ens 
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vinguin pensaments irrellevants i cada vegada sigui més difícil processar la 

informació. 

Normalment, els lòbuls prefrontals mantenen controlats els impulsos, adaptant-

los a les regles de la vida i proporcionant-nos una resposta més apropiada. Les 

neurones “fre” envien a l’amígdala el tranquil·litzador missatge que en realitat 

no estem amenaçats i en conseqüència podem modular la resposta. 

Goleman afirma que el problema de la persona excessivament impulsiva té 

menys a veure amb l’amígdala que amb l’activitat del circuit inhibidor de la 

impulsivitat situat als lòbuls prefrontals perquè, segons sembla, el problema no 

radica en l’actuació irreflexiva sinó en la capacitat de frenar una resposta que ja 

s’ha desencadenat. 

Les persones més flexibles comencen a controlar l’estrès des del mateix 

moment que es dispara la situació conflictiva. Es tracta de persones optimistes i 

pràctiques que, en cas de que alguna cosa no funcioni a la seva vida no triguen 

a trobar la manera de millorar-ho. La seva regió prefrontal aconsegueix calmar 

l’amígdala en qüestió de segons. 

L’autocontrol no implica la negació o la repressió dels sentiments. L’enuig pot 

constituir una veritable font de motivació, especialment quan sorgeix de la 

necessitat de reparar una injustícia o un abús; el fet de compartir la tristesa pot 

fer que les persones se sentin més unides. I la urgència nascuda de l’ansietat 

pot estimular la creativitat. 

L’autocontrol tampoc no és el mateix que un excés de control, és a dir, l’extinció 

de qualsevol sentiment espontani. La competència emocional implica que tenim 

la possibilitat d’elegir com expressar els nostres sentiments. 

Aquesta sensibilitat emocional esdevé particularment important en el marc 

actual, atès que les regles bàsiques que regeixen l’expressió emocional varien 

d’una cultura a una altra. El que resulta apropiat en un determinat entorn social 

pot ser completament inadequat en un altre. 
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4.2.2 Responsabilitat 

Capacitat de ser responsable: les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Actuen èticament i irreprotxablement. 

- La seva honradesa i sinceritat proporcionen confiança als altres- 

- Adopten postures ermes i fonamentades en els seus principis encara 

que resultin impopulars. 

 

4.2.3 Integritat 

Capacitat de ser íntegre. Les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Compleixen els seu compromisos i les seves promeses. 

- Es responsabilitzen dels seus objectius. 

- Són organitzats i prudents. 

 

En relació a les competències 5 i 6, la responsabilitat i la credibilitat són dues 

competències emocionals especialment importants en el món laboral. La 

credibilitat es fonamenta en la integritat. 

Els treballadors més competents en aquest sentit saben que, en el món laboral, 

la confiança consisteix a permetre que els altres coneguin els nostres valors, 

els nostres principis, les nostres intencions i a comportar-nos-hi en 

consonància. Aquestes persones no oculten els seus errors ni tenen cap 

problema per assenyalar francament els errors dels altres. 

Però, si no hi ha un adequat control dels impulsos, empatia i habilitats socials, 

la responsabilitat i la integritat poden comportar seriosos problemes. 

Goleman explica que l’autocontrol està summament valorat entre els jugadors 

de futbol americà, la mateixa activitat dels quals sembla que exigeix una certa 

dosi d’agressivitat natural. Goleman comenta que en un estudi fet a més de set-

cents jugadors (de la lliga professional i de la universitària), els més valorats 

pels seus entrenadors d’acord amb la seva motivació, habilitat, capacitat de 

lideratge i predisposició a aprendre, també eren els que exhibien més grau 

d’autocontrol. 
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D’altra banda, els que mostraven un baix nivell d’autocontrol van ser definits 

com individus poc respectuosos amb els seus companys o entrenadors, 

incapaços d’escoltar i d’obeir una ordre, poc responsables amb els seus 

compromisos, insultaven els seus contrincants i solien ser excessivament 

violents en el camp de joc. 

Les persones responsables i íntegres són eficaces. Ara bé, quan l’eficàcia 

adopta la forma d’una cega conformitat al que s’espera d’un, pot convertir-se en 

un seriós obstacle per a la creativitat. En professions creatives com l’art o la 

publicitat, l’espontaneïtat és fonamental. 

D’altra banda, l’èxit en aquest tipus d’activitats exigeix un cert equilibri perquè, 

si no hi ha suficient responsabilitat aquestes persones acaben convertint-se en 

meres somniadores, sense res realment creatiu per aportar. 

 

4.2.4 Adaptabilitat 

Capacitat de mantenir-se obert a les idees i als enfocaments nous. Les 

persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Maneguen adequadament les múltiples peticions, reorganitzen amb 

rapidesa les prioritats i s’adapten ràpidament als canvis. 

- Adapten les seves respostes i les seves tàctiques a les circumstàncies 

canviants. 

- La seva visió dels esdeveniments és summament flexible. 

 

4.2.5 Innovació 

Capacitat de mantenir-se obert a les idees i als enfocaments nous. Les 

persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Busquen sempre noves idees d’una àmplia varietat de fonts. 

- Aporten solucions originals als problemes. 

- Adopten noves perspectives i assumeixen riscos en la seva planificació. 
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En relació a les competències 7 i 8, una competència en els nostres temps és 

la capacitat d’adaptació. Les persones que destaquen en aquesta competència 

estan obertes a les noves dades, poden renunciar a les antigues creences i 

adaptar-se als nous temps. Estan disposades a assumir el risc i no els 

neguiteja la incertesa.  

 

L’adaptabilitat requereix la flexibilitat necessària per considerar una 

determinada situació des de perspectives molt diferents. Però també exigeix la 

fortalesa emocional que permeti estar còmodes amb la inseguretat i seguir en 

calma davant d’allò inesperat. Una altra competència que fomenta 

l’adaptabilitat és la confiança en un mateix. 

Les persones poc adaptables es veuen assaltades per la por, l’ansietat i un 

profund malestar personal quan han d’afrontar algun canvi. Tenen dificultats 

per delegar responsabilitats i diversificar la presa de decisions en qualsevol 

àmbit de la vida. 

 

L’obertura al cavi, pròpia de l’adaptabilitat està lligada a una altra competència 

emocional: la innovació.  

Les persones innovadores es troben a gust amb l’originalitat i la creativitat, una 

competència que els fa capaces d’aplicar idees noves. Identifica ràpidament les 

idees clau i simplifica problemes que semblen molt complexos. 

La gent que no té la qualitat innovadora no disposa d’una visió de conjunt, es 

perd en els detalls i, en conseqüència, afronta els problemes complexos amb 

excessiva lentitud. La por al risc els fa fugir de les novetats i davant la cerca de 

solucions tenen dificultats per entendre que el que funcionava en el passat no 

sempre és la resposta més adequada per al futur. 

La ment creativa es troba sotmesa a la tensió natural que hi ha entre l’impuls 

creatiu i l’autocontrol. Això no significa que les persones creatives siguin 

emocionalment descontrolades sinó que estan disposades a acceptar un 

espectre més ampli d’impulsos i accions. 

L’acte creatiu és , al mateix temps, cognitiu i emocional. La intuïció creativa és 

un acte cognitiu, però entendre el valor, desenvolupar-lo i dur-lo a terme 
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requereix competències emocionals com la confiança, la iniciativa, la 

perseverança i la capacitat de persuasió. 

L’adaptació a la realitat fluctuant requereix una espècies de creativitat 

col·lectiva que consisteix a acceptar la incertesa. 

 

L’autoregulació amb les cinc competències implicades poden constituir eines 

per manejar algunes de les conseqüències del paradigma de vida líquida actual 

i que es concentren en les següents idees clau: incertesa, ritme vertiginós, 

reemplaçar, manca de control, imprevistos, contingència, manca de marcs 

normatius protectors, angoixa, intoxicació, complexitat informativa, incapacitat 

per prendre decisions. 

 

4.3 Motivació i vida líquida 

4.3.1 Motivació d’assoliment 

És l’impuls director per millorar i tendir a l’excel·lència. Les persones dotades 

d’aquesta competència: 

 

- Es troben orientades cap als resultats i posseeixen una motivació molt 

forta per complir els seus objectius i les seves exigències. 

- No vacil·len a l’hora d’afrontar objectius desafiadors i a l’hora d’assumir 

riscos calculats. 

- Recullen la informació necessària per reduir la incertesa i descobrir 

formes més adequades de dur a terme les tasques en què estan 

implicades. 

- Aprenen a millorar el seu acompliment. 

 

Els termes motiu i emoció s’originen a la mateixa arrel llatina movere, que 

significa “moure”. En aquest context, les emocions són allò que impulsa a les 

persones a assolir  llurs objectius, allò que mobilitza llur energia. D’altra banda, 

els motius són els que impulsen les percepcions i modelen les accions.  

Goleman incorpora un nou terme per descriure la motivació: flux i el defineix 

com “L’estat mental que posem en marxa quan estem actius, un estat que, 
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sigui quina sigui la tasca que duem a terme, ens impulsa a fer les coses el 

millor possible”. 

El flux apareix quan es mobilitzen totes les habilitats d’una persona o està 

fascinada per un projecte que exigeix el millor d’ella mateixa. Goleman afirma 

que el “flux” és el mobilitzador últim. Ens sentim atrets per les activitats que ens 

agraden perquè, quan les fem, entrem en estat de “flux”. 

 

Estar motivat vol dir ser present. Quan estem presents, estem completament 

atents i compromesos amb el que s’està fent, i per això, ho fem de la millor 

manera possible. El cas oposat, és a dir, l’absència psicològica, resulta molt 

familiar atès el gran nombre de persones que es mouen de manera rutinària i 

mecànica, manifestament avorrits i desconnectats. 

Aquesta classe de presència comparteix un dels atributs de l’estat de flux: la 

sensació plena i completa d’immersió en la tasca que s’estigui fent. En canvi 

els oposats aquets trets són l’apatia i l’ansietat. 

 

L’estat de flux impulsa a la millora per dos motius: perquè les persones aprenen 

més i millor quan estan implicades en el que fan i perquè com més s’exerceix 

una tasca, millor es dur a terme. El resultat és una motivació contínua que 

permet afrontar desafiaments cada vegada més complicats 

El “flux” té lloc en una zona intermèdia entre l’avorriment i l’ansietat paralitzant. 

Es correspondria amb el terme “eustrés” o “bon estrés” que fa referència a una 

quantitat adequada d’ansietat o de pressió que ens mobilitza adequadament.. 

La total manca de pressió ens deixa apàtics i l’excés ens desborda. 

 

Quan les persones estem implicades en un repte, el nostre cervell està sota la 

influència de les catecolamines com l’adrenalina que estimulen la capacitat 

cerebral d’interessar-se per alguna cosa, posar-hi atenció o quedar fascinats. 

Proporciona l’energia necessària per a dur a terme l’esforç sostingut. 

Literalment parlant, la motivació intensa constitueix una “descàrrega 

d’adrenalina”. 
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4.3.2 Compromís 

És la capacitat per sintonitzar amb la visió i els objectius d’un grup. Les 

persones dotades d’aquesta competència:  

 

- Estan disposades a sacrificar-se en nom de l’objectiu superior del grup. 

- Troben sentit en la seva subordinació a una missió més elevada. 

- Recorren als valors essencials del grup per aclarir les alternatives i 

prendre les decisions més adequades. 

- Busquen activament oportunitats per tal de complir la missió del grup. 

 

Aquesta competència és especialment important en el context laboral. En 

aquest cas l’essència del compromís consisteix a sintonitzar els nostres 

objectius amb les metes de l’organització, generant d’aquesta manera, un 

compromís fortament emocional, atès que només ens sentim vinculats amb les 

metes del grup que estan en harmonia amb els nostres objectius. 

 

Cap grup no podrà aconseguir el compromís emocional dels seus membres 

quan aquets no sentin que se’ls tracta justament i respectuosament. El 

compromís amb el grup neix, doncs, del vincle emocional. 

Cal destacar que el compromís és una competència imprescindible per al 

funcionament de qualsevol grup, a més de l’empresa: família, amics, veïns, 

ciutadans d’una ciutat o país… 

 

4.3.3 Optimisme 

És la competència que impulsa a no defallir per aconseguir objectius. Les 

persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Insisteixen per aconseguir els seus objectius malgrat els obstacles i els 

contratemps que sorgeixin. 

- Operen més des de l’expectativa de l’èxit que des de la por al fracàs. 

- Consideren que els contratemps es deuen més a les circumstàncies 

controlables que als errors personals. 
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L’optimisme és la manera amb què interpretem els contratemps. L’optimista no 

tradueix els contratemps com l’evidència patent d’un error o deficiència pròpia 

sinó com a conseqüència de factors sobre els que té algun poder. Ara bé,  

aquestes persones estan disposades a valorar de forma realista els 

contratemps i a assumir-hi la seva possible responsabilitat. 

 

El pessimista considera els contratemps com la confirmació fatal d’algun error 

propi que no pot solucionar, una actitud derrotista que acaba conduint a la 

desesperació i la impotència. 

 

L’optimisme està estretament relacionat amb l’esperança, que consisteix a 

saber els passos que cal fer per assolir un determinat objectiu i a disposar de 

l’energia necessària per aconseguir-ho. L’esperança és la força motivadora, 

l’absència de la qual implica paralització. 

Les persones amb iniciativa actuen abans que les circumstàncies externes els 

obliguin a fer-ho, la qual cosa significa que acostumen a prendre mesures 

abans que els problemes es presentin i saben aprofitar les oportunitats que es 

presenten. Consideren que la seva voluntat pot determinar el seu futur, una 

actitud que també pot influir poderosament en la manera com s’aborden les 

penalitats i les vicissituds de la vida. 

 

Les persones sense aquesta capacitat no afronten els esdeveniments sinó que 

hi reaccionen. I la manca de previsió obliga sempre a actuar en condicions 

crítiques. Predomina la sensació d’impotència que les dur a creure que els 

esforços no serveixen per a res, que no poden ser amos del seu futur i es 

predisposen a renunciar a elles mateixes. 

 

La iniciativa, però, ha d’estar adequadament equilibrada amb la consciència 

social, perquè si no és així pot comportar conseqüències negatives imprevistes. 

Goleman relata molts exemples relacionats amb el món empresarial i conclou 

que els caps que importunen els seus subordinats amb detalls insignificants, 

poden semblar que estan dotats d’iniciativa però, de fet, no tenen la més 
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mínima consciència de la manera com les seves accions influeixen sobre els 

altres. 

Qualsevol iniciativa desproveïda d’empatia o de visió de conjunt pot arribar a 

ser destructiva. 

Goleman matisa que l’optimisme és un concepte amb diferents connotacions 

segons les cultures. A EEUU constitueix una competència molt valuosa en el 

secor empresarial. No és així a Japó on les actituds són més moderades o a 

Europa on pot  implicar arrogància. 

 

La motivació amb les tres competències implicades poden constituir eines per 

manejar algunes de les conseqüències del paradigma de vida líquida actual i 

que es concentren en les següents idees clau: precarietat, manca de control, 

imprevistos, prejutjar l’entorn, conclusions precipitades, manca de marcs 

normatius protectors, dolor existencial, medicalitzar la tristesa. 

 

4.4 Empatia i vida líquida 

4.4.1 Comprensió dels altres 

És la competència que permet percebre els sentiments i punts de vista dels 

altres i interessar-se activament per les seves preocupacions. Les persones 

dotades d’aquesta competència: 

 

- Estan atentes als senyals emocionals i escolten bé. 

- Són sensibles i comprenen els punts de vista dels altres. 

- Ajuden els altres basant-se en la comprensió de les seves necessitats i 

els seus sentiments. 

 

4.4.2 Orientació al servei 

És la capacitat d’anticipar-se a les necessitats dels altres, reconèixer-les i si és 

possible satisfer-les. Les persones dotades d’aquesta competència: 
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- Comprenen les necessitats dels altres i busquen la manera 

d’incrementar el seu benestar. 

- Brinden desinteressadament l’ajuda necessària. 

 

En relació a les competències 12 i 13, l’essència de l’empatia consisteix a 

adonar-se del que senten els altres sense necessitat que ho arribin a dir. Els 

altres poques vegades expressen verbalment el que estan sentint però ho 

manifesten contínuament amb el seu to de veu, la seva expressió facial i altres 

canals d’expressió no verbal. 

 

La capacitat per captar aquestes formes subtils de comunicació necessita el 

concurs de competències emocionals bàsiques com la consciència i el control 

d’un mateix. Sense la capacitat d’adonar-nos dels propis sentiments mai no es 

pot arribar a establir contacte amb l’estat d’ànim de les altres persones. 

Goleman diu que l’empatia és el nostre radar social. 

 

Les persones emocionalment “sordes” són  també socialment maldestres, 

s’equivoquen quan interpreten erròniament els sentiments dels altres o ho fan 

d’una manera automàtica i indiferent que fan impossible qualsevol relació. 

L’empatia assumeix diferents graus que van des de la capacitat de captar e 

interpretar adequadament les emocions dels altres fins a percebre i respondre 

a les seves preocupacions o sentiments inexpressats i comprendre els 

problemes que s’amaguen darrera els sentiments. 

 

Una investigació realitzada per Robert Levenson a la Universitat de Califòrnia 

va concloure que l’element clau per comprendre el substrat emocional en què 

es mouen els altres depèn del grau de familiaritat que tinguem amb el nostre 

substrat emocional. Levenson va comprovar en un experiment amb parelles 

que es produeix un fet fisiològic curiós. El cos d’un imita el de l’altre.5
 

Un dels principals ajustaments té a veure amb l’expressió facial. Contemplar 

una cara que somriu (o enfadada) evoca en nosaltres l’emoció corresponent 

perquè a mesura que ens adaptem al ritme, el posat i l’expressió facial de l’altra 
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persona, comencem a entrar en el seu espai emocional i a sintonitzar 

emocionalment amb ella.  

 

Quan estem atrapats en les nostres pròpies emocions ens trobem en un món 

fisiològic impenetrable pels senyals subtils que fan possible la relació. 

El requisit previ a l’empatia, per tant, és la consciència d’un mateix, la capacitat 

d’enregistrar els senyals viscerals provinents del nostre propi cos. 

El nostre sistema nerviós, novament l’amígdala, participa automàticament 

d’aquesta empatia emocional però la capacitat d’utilitzar aquesta habilitat és 

apresa i depèn de la motivació. 

 

Goleman il·lustra aquesta idea amb la infància. Quan la mare o el pare agafen 

el seu fill en braços rep les primeres lliçons d’empatia. Aquest vincle emocional 

primordial constitueix el fonament de la cooperació i de la participació en un lloc 

o en un grup. 

 

I el grau de domini que mostri respecte d’això és el que determinarà el seu grau 

de competència social. Els infants que al pati de l’escola no perceben aquests 

senyals i volen participar en un joc, ho fan interrompent els altres. Els infants 

amb més habilitats socials es dediquen a observar durant una estona, mirant 

de sintonitzar amb el joc i entren més tard en algun moment d’obertura natural. 

Escoltar és un dels factors fonamentals de l’empatia. L’escolta activa consisteix 

a anar més enllà del que es diu, repetint-nos el que acabem de sentir fins estar 

segurs d’haver-ho entès. I la confirmació que s’ha escoltat bé és que es respon 

adequadament, fins i tot quan això suposi dur a terme algun canvi en el que 

s’està fent.  

 

Això implica que el fet de comprendre el punt de vista o la perspectiva d’una 

altra persona no significa necessàriament arribar a acceptar-la. Entendre algú 

no vol dir transigir sinó afrontar la situació més adequadament. En Una 

aplicació pràctica, al final del treball s’evidencia aquest fet. 
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Goleman relata la història d’un grup de mariners problemàtics, amb historials 

pèssims que no feien bé la seva feina i que la Marina dels Estat Units va definir 

amb l’acrònim BR (baix rendiment). Els caps van rebre l’ordre de dur a terme 

una estratègia orientada a millorar el rendiment d’aquests mariners. Els 

supervisors havien de fer saber als BR que creien en la seva capacitat de canvi 

i els van tractar com a mariners distingits. 

 

Aquesta consideració positiva va demostrar ser molt poderosa, atès que van 

començar a millorar en tots els aspectes, van rebre menys càstigs, van 

demostrar un millor rendiment global i, fins i tot, van arribar a millorar la seva 

aparença personal. 

És el que s’anomena efecte Pigmalió, segons el qual una esperança positiva 

pot acabar convertint-se en una profecia autocomplida. 

 

Una forma de promoure les esperances positives dels altres consisteix a 

permetre que siguin ells mateixos els que determinin les seves pròpies metes i 

la manera d’aconseguir els objectius plantejats. Es transmet la impressió de 

que són capaços de gestionar adequadament els seu acompliment. 

Una altra tècnica per fomentar aquesta competència consisteix a assenyalar els 

problemes sense brindar una solució concreta encoratjant a que sigui un mateix 

qui resolgui la qüestió.  

 

Aquestes habilitats fomenten la presa de decisions i teòricament són aplicables 

a molts àmbits de la vida: l’escola, la família, relacions personals, l’empresa o la 

política. 

 

Goleman sentencia:” En el món actual tots tenim clients, ja sigui algú que 

necessita els nostres serveis o un col·lega que necessita un cop de mà.”  

 

4.4.3. Aprofitament de la diversitat 

És la capacitat de cultivar oportunitats que ofereixen les diferències entre les 

persones. Les persones dotades d’aquesta competència: 
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- Respecten els individus provinents de diferents substrats i s’hi relacionen 

bé. 

- Comprenen les diferents visions i són sensibles a les diferències dels 

grups. 

- Consideren la diversitat com una oportunitat i afronten els prejudicis i la 

intolerància. 

 

4.4.4 Consciència política 

És la capacitat de captar les relacions entre els diferents corrents socials. Les 

persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Perceben clarament les xarxes socials més importants. 

- Interpreten adequadament tant la realitat externa com la realitat interna 

d’un grup. 

 

En relació a les competències 14 i 15, Cluade Steele, psicòleg de la Universitat 

de Stanford va fer una investigació on evidenciava l’efecte destructiu dels 

estereotips (marcs interpretatius) negatius. 

L’experiment ideat per Steele consistia a demanar a universitaris que 

sobresortien en matemàtiques que resolguessin problemes extrets de l’examen 

per a graduats. A un dels grups se’ls va dir que la prova revelaria les 

diferències normals que hi ha entre els homes i les dones, mentre que a l’altre 

no se li va dir res. 

Les puntuacions van ser notablement inferiors en les dones en el cas que 

prèviament se’ls hagués dit que la prova era sensible a les diferències de 

gènere. Les dones a qui no s’havia fet cap comentari sobre aquest tema van 

rendir igual que els homes.6
 

Steele es refereix a “l’amenaça de l’estereotip” per descriure una espècie de 

minvament emocional, una expectativa de baix rendiment que pot arribar a 

impregnar a un grup i influir negativament en el rendiment de les persones. 
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Aquests estereotips són capaços d’activar l’amígdala i restringir per tant el 

funcionament de les capacitats operatives. 

Tot i disposar de les habilitats i la confiança necessàries per realitzar una tasca, 

l’individu pot patir els efectes de l’amenaça de l’estereotip un cop en un grup i 

experimentar deficiències emocionals induïdes. 

 

Un altre factor a valorar en aquestes dues competències és la identificació de 

les emocions en funció de la diversitat. Cada grup sol tenir les seves normes 

pròpies per expressar les emocions, la qual cosa dificulta la interpretació dels 

senyals no verbals dels que pertanyen a grups molt diferents del nostre (per 

gènere, ètnia, nacionalitat, cultura). 

En aquest sentit com menys familiaritzat amb un determinat grup, més difícil 

resultarà empatitzar amb els seus integrants. La manca d’empatia, com hem 

vist anteriorment, pot fer fracassar qualsevol interacció i impedeix considerar 

l’altra persona com un individu, atès que només és visible a través d’un 

estereotip. 

 

L’aprofitament de la diversitat transcendeix el fet de ser intolerant amb la 

intolerància i es fonamenta en tres habilitats descrites per Goleman: estar a 

gust amb les persones diferents, apreciar les singularitats dels altres i no 

desaprofitar cap oportunitat invisible que pugui brindar-nos aquesta situació. 

Cada grup disposa del seu propi sistema invisible de connexions i influències i, 

si bé, hi ha persones completament ignorants pel que fa a aquest món 

subterrani, altres, en canvi, són plenament conscients. Aquesta habilitat depèn 

de la capacitat d’empatitzar no només en l’àmbit personal sinó també en l’àmbit 

col·lectiu. 

 

Les persones destres en aquest aspecte són capaces de prendre una certa 

distància respecte de si mateixes, deixar de banda la seva implicació emocional 

en els fets i observar amb més objectivitat. 

Aquesta competència emocional es construeix sobre l’autocontrol i l’empatia 

emocional, que permet veure més enllà del prejudici imposat pel propi punt de 

vista. 
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L’empatia amb les quatre competències implicades poden constituir eines per 

manejar algunes de les conseqüències del paradigma de vida líquida actual i 

que es concentren en les següents idees clau: incertesa, compulsió, addicció, 

manca de control, manca de comunicació, conclusions precipitades, prejutjar 

l’entorn, angoixa, escassa capacitat per gestionar les emocions, pèrdua 

d’atenció, incapacitat per prendre decisions. 

 

4.5 Habilitats socials i vida líquida 

4.5.1 Influència 

És la capacitat de disposar de les eines per persuadir de forma positiva. Les 

persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Recorren a estratègies per captar l’atenció dels altres. 

- Disposen de qualitats per aconseguir el consens i els suport dels altres. 

- Expressen adequadament les seves opinions. 

 

4.5.2 Comunicació 

És l’habilitat per escoltar obertament i emetre missatges convincents. Les 

persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Capten els senyals emocionals i sintonitzen amb el missatge d’aquests 

senyals. 

- Aborden sense temor les qüestions difícils. 

- No tenen problemes per compartir la informació de què disposen. 

 

En relació a les competències 16 i 17, l’art de la influència consisteix a tenir 

adequadament en compte les emocions dels altres. Totes aquestes capacitats 

es fonamenten en el fet primordial que cadascun de nosaltres influeix en l’estat 

d’ànim dels altres.  



60 

 

Influir positivament o negativament en l’estat emocional d’una altra persona és 

una cosa perfectament natural, quelcom que esdevé contínuament, captant les 

emocions dels altres com si es tractés d’un radar invisible present en qualsevol 

interacció humana. Goleman diu que les emocions són contagioses. 

 

Els nostres estats d’ànim es transmeten amb molta facilitat perquè porten 

senyals vitals per a la supervivència. És molt probable que, en el passat, el 

contagi emocional complís amb una funció de transmetre la por d’una persona 

a una altra i actués com a senyal d’alarma per centrar ràpidament l’atenció del 

grup en un perill imminent. 

 

En l’actualitat quan arriba informació sobre l’amenaça d’un grup terrorista, els 

estralls de la crisis econòmica, l’alarma de l’atur, el sistema de senyals basats 

en les emocions inicia una cadena activa de missatges que porten a un estat 

d’alerta. 

 

Aquest sistema de senyals no necessita paraules. És la suma total d’intercanvis 

de sentiments que tenen lloc entre les persones. De forma subtil cadascú de 

nosaltres contribueix a que els altres se sentin millor o pitjor en una escala que 

va des d’allò que és emocionalment tòxic fins allò que és bo. 

Les persones amb capacitat per influir i persuadir són capaces de captar les 

emocions dels altres, anticipar-se a les seves reaccions i conduir 

adequadament la situació cap a la meta desitjada. 

 

L’empatia és per tant essencial per promoure la influència atès que és 

impossible impactar positivament ens els altres sense saber què és el que 

senten i sense mirar d’entendre el seu punt de vista. 

La capacitat d’influència es veu facilitada quan s’estableix un “clima” propici 

identificant un factor comú que serveixi de vincle. 

La comunicació és una de les competències base de les habilitats socials. En 

primer lloc cal valorar l’escolta, és a dir, formular les preguntes adequades, ser 

receptiu, comprendre, no interrompre i en segon lloc el control de l’estat d’ànim. 
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La manera en que les persones gestionen les seves emocions acaba 

determinant el tracte que mantenen amb el seu entorn. No importa l’estat 

d’ànim en què ens trobem, perquè la qüestió consisteix a saber estar al mateix 

temps serens i atents. 

 

L’estat d’ànim neutre és el més adequat per relacionar-nos amb els altres, 

encara que només sigui perquè implica una posada a zero emocional i ens 

permet adaptar-nos a les exigències que requereixi la situació. 

Estar atrapat en un estat d’ànim destructiu és un seriós impediment per a la 

interacció fluida amb els altres.  

Les persones que poden estar tranquil·les mentre els altres estan inquiets són 

capaces de recórrer a l’autocontrol, entaulen amb més facilitat una conversa i hi 

estan implicades mentre aquesta dura. 

 

4.5.3 Lideratge 

És la capacitat per inspirar i guiar les persones o els grups. Les persones 

dotades d’aquesta competència: 

 

- Articulen i estimulen l’entusiasme pels objectius compartits. 

- Saben prendre decisions sigui quina sigui la seva posició. 

- Lideren amb l’exemple. 

 

4.5.4 Catalitzador del canvi 

És la capacitat  per iniciar o controlar el canvi. Les persones dotades d’aquesta 

competència: 

 

- Reconeixen la necessitat de canviar i eliminar barreres. 

- Promouen el canvi i modelen el canvi dels altres. 

 

En relació a les competències 18 i 19, novament l’àmbit empresarial és el 

context on és més coneguda la competència del lideratge però sens dubte està 

present allà on hi ha un grup on els seus membres es relacionen. 



62 

 

El lideratge està íntimament relacionat amb totes les competències anteriors 

que culminen en les habilitats socials. 

Les persones acaben sent molt eficients en la gestió de les relacions quan 

comprenen i controlen les pròpies emocions i demostren empatia vers els 

altres. També la motivació hi contribueix. Les persones motivades per obtenir 

resultats sol ser optimista, inclús davant els obstacles. Són hàbils en la gestió 

d’equips gràcies a l’empatia i les dots de persuasió. Aquestes dues 

competències es nodreixen al seu torn de l’autoconsciència i  l’autoregulació. 

Una de les formes amb què el líder consolida la seva credibilitat radica en la 

seva capacitat per captar els sentiments inexpressats i articular-los en benefici 

del grup. 

 

Les emocions solen emanar de la persona més expressiva d’un grup. Aquesta 

capacitat s’amplia en el cas del líder atès que, en els grups, la gent presta més 

atenció al líder que a qualsevol altra persona. I aquesta atenció és la que fa 

impactar l’estat d’ànim del líder sobre el grup. Un petit canvi en el to de veu o 

en l’expressió facial de la persona que ostenta el lideratge influeix molt més que 

una manifestació explosiva d’algun altre membre del grup. 

 

Avui dia les empreses s’estan contínuament remodelant, fusionant, comprant. 

L’art de dirigir sembla haver evolucionat del concepte gestionar al concepte 

facilitar el canvi.  

La gestió té a veure amb la forma amb què les empreses mantenen l’ordre i la 

productivitat. El lideratge fa referència a l’adaptació eficaç als canvis provocats 

per la competitivitat i l’extrema fugacitat dels temps en què ens ha tocat viure. 

 

4.5.5 Resolució de conflictes 

És la capacitat de negociació i resolució de desacords. Les persones dotades 

d’aquesta competència: 

 

- Maneguen les situacions tenses amb diplomàcia i tacte. 
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- Reconeixen els possibles conflictes i fomenten la desaparició de la 

tensió. 

- Busquen la manera d’arribar a solucions que satisfacin a tots els 

implicats. 

 

Una de les habilitats de les persones destres en la resolució de conflictes és la 

de reconèixer com es creen els problemes i fer els passos necessaris per 

calmar als implicats. La diplomàcia i el tacte són qualitats essencials. 

Les persones que dominen l’art de la relació coneixen la naturalesa 

fonamentalment emocional de qualsevol negociació. Els bons negociadors 

saben percebre i concedir els punts que més interessen a l’altra part, alhora 

que pressionen per aconseguir aquells altres que no estiguin tan carregats 

emocionalment. 

 

El fet que el conflicte representi sempre un perjudici per a totes les parts que hi 

estan implicades converteix qualsevol negociació en un exercici de resolució. 

La negociació té sentit perquè les parts tenen perspectives i interessos 

contraposats i intenten convèncer l’altre per tal que accedeixi als seus desitjos. 

El mateix acte de negociar representa el reconeixement que el problema és 

mutu i que la solució ha de ser satisfactòria per ambdues parts. 

Aquesta resolució requereix que cada part sigui capaç de comprendre no 

solament el punt de vista de l’altra part, sinó també les seves necessitats i els 

seus temors. 

 

El maneig de conflictes es nodreix d’altres competències com 

l’autoconeixement, la confiança en un mateix, l’autocontrol i l’empatia. 

 

4.5.6 Col·laboració i cooperació 

És la capacitat de compartir interessos i treballar en la consecució d’uns 

objectius compartits. Les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Equilibren la concentració en la tasca amb l’atenció a les relacions. 
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- Col·laboren en plans, informació i recursos i els comparteixen. 

- Fomenten les oportunitats de col·laboració. 

 

4.6.7 Habilitats d’equip 

És la capacitat de construir sinèrgies orientades a la consecució d’objectius 

col·lectius. Les persones dotades d’aquesta competència: 

 

- Fomenten qualitats de grup. 

- Desperten la participació i el compromís. 

- Comparteixen el mèrits. 

 

En relació a les competències 21 i 22, alguns teòrics evolutius com Alison Jolly  

consideren que el moment en què les nostres habilitats relacionals es van fer 

presents va tenir lloc quan els nostres avantpassats van baixar dels arbres a la 

sabana, on la coordinació social necessària per a la caça i la recol·lecció 

representava un gran avantatge.7 

 

Aquesta visió del paper que ha tingut la cooperació en el desenvolupament de 

l’ésser humà posa en qüestió la popular frase “només sobreviuen els més 

aptes” pròpia del darwinisme clàssic. El més apte s’associa al més fort i cruel. 

L’evolucionisme actual manifesta que la clau de la supervivència no depèn de 

la crueltat dels depredadors solitaris sinó del funcionament del grup 

(recol·lecció d’aliments, alimentació dels fills i defensa enfront dels altres 

depredadors). 

 

El món laboral d’avui dia es caracteritza pel fet que cadascun de nosaltres 

disposa només d’una part de la informació o experiència que es necessita per a 

dur a terme una determinada feina.  

Goleman diu que en aquest últim segle s’ha generat més coneixement que en 

tota la història anterior i la taxa de creixement continua accelerant-se amb el 

pas del temps. El risc de patir intoxicació o les seves conseqüències, 

anteriorment esmentades, és força elevada. 
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La xarxa o l’equip de persones a qui hem de demanar informació i experiència 

és cada cop més gran i, d’aquesta manera, mai com fins ara no hem depès tant 

de la ment del grup. 

Goleman cita a Chuck Noll, entrenador dels Pittsburgh Steelers i matemàtic de 

formació: “Com a matemàtic pensava que la totalitat és igual a la suma de les 

parts, fins que vaig començar a treballar en equip. Quan em vaig fer entrenador 

vaig descobrir que el tot mai no és igual a la suma de les parts sinó que és més 

gran o més petit segons si els integrants del grup treballen bé o malament en 

equip”. 

 

La Intel·ligència Emocional és el que necessita la ment del grup per pensar i 

actuar amb eficàcia ja que, per si sols, l’ intel·lecte i les habilitats tècniques no 

converteixen les persones en membres rellevants d’un equip. 

En el món laboral, l’aparició de noves i imprevistes tecnologies, les convulsions 

del mercat del treball, la inseguretat del lloc de treball, les amenaces de crisis 

són factors que ens fan vulnerables i Goleman considera que la intel·ligència 

emocional pot ser una bona vacuna per preservar la nostra salut.  

Alguns elements tradicionals estan canviant. La feina com quelcom oposat a la 

direcció o el salari relacionat amb les habilitats donen pas a nous escenaris.  

La feina i la gestió s’articulen al voltant d’equips; el salari comença a dependre 

d’una barreja d’opcions, incentius i participació. Les habilitats que abans eren 

estables comencen a deixar lloc a un aprenentatge que dura tota la vida. 

La creixent importància del treball en equip dóna valor a les habilitats com 

l’empatia, l’establiment de vincles, la influència i la col·laboració, totes elles 

competències de la intel·ligència emocional. 

 

Les habilitats socials amb les set  competències implicades poden constituir 

eines per manejar algunes de les conseqüències del paradigma de vida líquida 

actual i que es concentren en les següents idees clau: incertesa, precarietat, 

ritme vertiginós, reemplaçar, fugaç, imprevistos, manca de comunicació, 

vulnerabilitat, fragilitat, intoxicació, complexitat informativa, incapacitat per 

prendre decisions, estrès. 
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En la següent taula es resumeix el que he exposat anteriorment: 

 

 

COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS 

EXEMPLES ELEMENTS VIDA 
LÍQUIDA 

1- Consciència 
emocional 

Ser conscient de les 
pròpies emocions 

Vulnerabilitat 

2- Valoració adequada 
d’un mateix 

Conèixer els propis 
límits, punts forts i febles 

Angoixa 

3- Confiança en un 
mateix 

Creure en un mateix, no 
tenir por 

Compulsió 

4- Autocontrol Controlar les emocions 
pròpies 

Manca de control 

5- Confiabilitat Ser sincer i íntegre Manca de marcs 
normatius protectors 

6- Integritat Assumir responsabilitats Incapacitat per prendre 
decisions 

7- Adaptabilitat Flexibilitat als canvis Contingència 

8- Innovació Acceptació de noves 
idees 

Reemplaçar 

9- Motivació 
d’assoliment 

Tendir cap a 
l’excel·lència 

Conclusions 
precipitades 

10- Compromís Ser solidari amb els 
objectius d’un equip 

Prejutjar l’entorn 

11- Optimisme No defallir, persistir Dolor existencial 

12- Comprensió dels 
altres 

Captar sentiments i 
opinions aliens 

Escassa capacitat per 
gestionar les emocions 

13- Orientació al servei Satisfer necessitats dels 
altres 

Prejutjar l’entorn 

14- Aprofitament de la 
diversitat 

Saber aprofitar el millor 
de diferents persones 

Conclusions 
precipitades 

15- Consciència política Captar les relacions d’un 
grup 

Compulsió 

16- Influència Persuadir positivament Fugacitat 

17- Comunicació Emetre missatges clars i 
convincents 

Incapacitat per prendre 
decisions 

18- Lideratge Saber portar un equip 
cap a uns objectius 

Incertesa 

19- Catalitzador del 
canvi 

Controlar els canvis i 
monitoritzar-los 

Vulnerabilitat 

20- Resolució de 
conflictes 

Negociar, pactar, 
apaivagar 

Imprevistos 

21- Col·laboració i 
cooperació 

Compartir interessos i 
objectius 

Estrès 

22- Habilitats d’equip Construir sinèrgies Incapacitat per prendre 
decisions 
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5. INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA 

 

5.1 Una història quotidiana 

La Maria té 18 anys i és a la cuina amb la seva mare. 

La Maria comenta a la seva mare que l’endemà dissabte anirà a dinar amb una 

amiga que té un problema personal greu i necessita del seu suport. La mare 

comunica a la seva filla que això és impossible atès que l’endemà van a 

Barcelona a passar el dia a casa de l’àvia que fa anys i es reuneix tota la 

família. 

La Maria s’enfada i diu a la seva mare que és més important atendre a la seva 

amiga que està passant per una greu situació que anar a casa de l’àvia. Creu 

que hi ha prioritats en aquest cas i les seves mai no són considerades per la 

família. La Maria crida i informa a la seva mare que no anirà a casa de l’àvia de 

cap manera. En tot cas, ja és major d’edat i no la poden obligar. 

La mare respon que creu que la seva actitud és egoista ja que potser l’àvia no 

viurà un any més i el gran problema de la seva amiga és una relació trencada i 

en tindrà moltes més perquè així és la vida. 

 

La situació descrita correspon a un conflicte. La Maria és qui inicialment 

evidencia les seves emocions ja que s’enfada quan la mare li indica que no 

podrà anar a casa de la seva amiga. 

Davant d’una situació de conflicte hi ha tres opcions: fugida, enfrontament o 

argumentació. 

Sembla que la darrera opció és la més adequada en aquest cas però tot i que 

la mare així ho ha fet, el resultat no és l’esperat. 

La resposta de la mare, a més, incrementa el nivell de tensió de la situació: 

minimitza i qüestiona els arguments de la seva filla. 

En aquest moment la Maria pateix un “segrest amigdalar” amb nivells elevats 

de cortisol i per tant amb les capacitats cognitives (pròpies del lòbul prefrontal) 

disminuïdes. La Maria no està preparada per atendre raonaments. 
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Un proposta d’afrontament 

La mare objectiva la situació. La mare és conscient que les emocions de la 

seva filla bloquegen el seu raonament i per tant cal esperar. La mare, a més, 

tracta de controlar les seves emocions i evita viure la situació com un atac 

personal. Pren distància emocional.  

Habilitats implicades: AUTOCONSCIÈNCIA I AUTOCONTROL. 

La mare legitima l’emoció. Tot i que no estigui d’acord amb el raonament i 

l’actitud de la seva filla entén els seus sentiments i es posa en el seu lloc. La 

Maria pateix per la seva amiga i en l’escala de valors de la seva filla això és 

important i li genera angoixa. La mare intenta posar-se en el seu lloc i entendre 

els seus sentiments. Escolta a la seva filla i li expressa  que comprèn els seus 

sentiments (els repeteix si cal). La influència en aquest espai de temps és 

d’esperar que s’hagi reduït la influència de l’amígdala i hagi reaparegut la 

capacitat de raonament.  

Habilitats implicades: EMPATIA, ESCOLTA ACTIVA. 

 

La mare es posiciona. La mare considera que la Maria ha d’anar a casa de 

l’àvia. Tot i que legitima l’emoció, argumenta i es posiciona.  Aquest  procés pot 

ser pactat i es negocia. Dissabte la Maria anirà amb la família a Barcelona a 

dinar a casa de l’avia i a la tarda, després de la celebració, la mare 

l’acompanyarà al tren per anar a veure a la seva amiga.  

Habilitats implicades: INFLUÈNCIA, COMUNICACIÓ, NEGOCIACIÓ. 

 

5.2 En Pep: descripció literària 

En Pep es troba entre la quarta i cinquena  dècada de la seva vida 

aproximadament. És professor d’història a l’Institut d’Educació Secundària i 

Batxillerat l’Oliveta Petita. 

La història, per en Pep, no s’aprèn només en les classes magistrals sinó en els 

testimonis dels que les han viscudes, com la història d’un exiliat de la guerra 

civil explicada per ell mateix o la visita d’un camp de concentració a Berlín.  

La història, amb en Pep, es viu, se sent a partir de la paraula del protagonista 

d’un fet o de la imatge d’un horror. La història esdevé memòria. 
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En Pep és una persona afable, optimista, sempre disposada a ajudar els altres. 

Estableix les seves prioritats. Modifica la dinàmica d’una classe en funció del 

clima (el neguit o malestar d’un alumne, el nerviosisme d’un grup davant dels 

exàmens...). 

 

És el responsable de dur a terme la majoria de les iniciatives solidàries del 

Centre: marxa solidària per diferents causes, el Gran recapte d’aliments... 

 

A l’aula, en Pep, és capaç de mantenir l’odre utilitzant un llenguatge planer amb 

un to sovint irònic, enviant missatges indirectes però alhora clars i perfectament 

en consonància amb l’audiència: els adolescents. 

 

En Pep és l’autor i director de l’obra teatral que els alumnes de 2n de Batxillerat 

preparen i escenifiquen amb l’objectiu de recollir diners per al viatge de final de 

curs. Durant unes quantes setmanes uns 35 alumnes de 17 anys assagen, es 

posen d’acord, discuteixen, s’organitzen, negocien i pacten per escenificar “una 

obra d’art”. 

 

En definitiva, en Pep, és una bona persona que fa sentir bé als altres. 

 

Aquesta descripció es correspon al d’una persona dotada de les competències  

personals i socials pròpies de la intel·ligència emocional i que ha desenvolupat 

les habilitats adequades per desenvolupar la seva feina amb èxit. 

A la descripció anterior, el contingut de cada paràgraf exemplifica algunes de 

les competències emocionals desenvolupades prèviament al treball i que ara 

afegeixo al text. 

 

La història, per en Pep, no s’aprèn només en les classes magistrals sinó en els 

testimonis dels que les han viscudes com la història d’un exiliat de la guerra 

civil explicada per ell mateix o la visita d’un camp de concentració a Berlín.  

La història, amb en Pep, es viu, se sent  a partir de la paraula del protagonista 

d’un fet o de la imatge d’un horror. La història esdevé memòria. 
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ADAPTABILITAT, MOTIVACIÓ D’ASSOLIMENT, INFLUÈNCIA, 

CONSCIÈNCIA POLÍTICA. 

En Pep és una persona afable, optimista, sempre disposada a ajudar els altres. 

Estableix les seves prioritats. Modifica la dinàmica d’una classe en funció del 

clima (el neguit o malestar d’un alumne, el nerviosisme d’un grup davant dels 

exàmens...). 

OPTIMISME, EMPATIA (comprensió dels altres, orientació al servei), 

COMUNICACIÓ. 

 

És el responsable de dur a terme la majoria de les iniciatives solidàries del 

Centre: marxa solidària per diferents causes, el Gran recapte d’aliments... 

EMPATIA, INTEGRITAT, INNOVACIÓ, COMPROMÍS, COL·LABORACIÓ I 

COOPERACIÓ. 

 

A l’aula, en Pep, és capaç de mantenir l’odre utilitzant un llenguatge planer amb 

un to sovint irònic, enviant missatges indirectes però alhora clars i perfectament 

en consonància amb l’audiència: els adolescents.  

EMPATIA (comprensió dels altres), LIDERATGE, COMUNICACIÓ. 

 

En Pep és l’autor i director de l’obra teatral que els alumnes de 2n de Batxillerat 

preparen i escenifiquen amb l’objectiu de recollir diners per al viatge de final de 

curs. Durant unes quantes setmanes uns 35 alumnes de 17 anys assagen, es 

posen d’acord, discuteixen, s’organitzen, negocien i pacten per escenificar “una 

obra d’art”.  

MOTIVACIÓ, EMPATIA, LIDERATGE, COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ, 

HABILITATS D’EQUIP. 

 

5.3 El cas del taller de cotxes 

Autoràpid és un taller de reparació de vehicles situat en una població de l’Alt 

Empordà. Es tracta d’una empresa familiar creada per l’Antoni Quer fa 40 anys. 

Actualment està dirigida pels seus dos fills, en Marc i l’Arnau. 

Al taller hi treballen 7 mecànics i dues administratives, la Núria i la Laura. 
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El negoci funciona bé tot i la situació de crisis. Els clients estan satisfets pel 

servei rebut. Des de fa algun temps, però, en Marc ha rebut algunes queixes en 

relació al tracte rebut per la Laura. Els clients comenten que sovint es mostra 

impacient al telèfon quan ha de donar cita ja que diu que té poc temps i molta 

feina. En el moment de cobrar inverteix molt de temps per fer una factura i es 

queixa de la lentitud de l’ordinador .   

L’Arnau també ha percebut aquesta manca d’eficiència ja que triga molt a lliurar 

els informes i estadístiques que se li demanen. Els mecànics ja no volen 

encarregar-li les comandes de peces perquè sempre està de mal humor. 

 

En Marc comenta la qüestió amb el seu germà Arnau que li ofereix la solució. 

Cal cridar-li l’atenció. S’acosta al taulell de les administratives i diu a la Laura: 

“Laura molta gent es queixa de tu, ets incompetent i força desagradable amb 

els clients i els teus companys. O canvies o vas al carrer.” Totes les persones 

presents al taller han sentit a l’Arnau. 

 

La Laura, espantada, humiliada i dolguda, evita parlar amb ningú,  però 

continua fent les factures a poc a poc. Els clients, els mecànics i els dos 

responsables s’adrecen sempre a la Núria que cada cop està més 

sobrecarregada de treball i culpa a la Laura. El clima està cada cop més enrarit. 

Alguns clients han decidit canviar de taller. 

 

Abordatge de la situació 

La història descrita no és especialment estranya en el món laboral d’avui dia.  

Un problema concret en relació a un treballador té un impacte sobre tota 

l’empresa (la resta de treballadors i clients) perquè les empreses són sistemes  

on tots els elements estan interelacionats. 

 

La situació pot tenir un altre abordatge al realitzat per l’Arnau tenint en compte 

dos factors relacionats amb les competències emocionals: la crítica que fa el 

cap on s’evidencia la manca de competències personals i la resolució del 
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conflicte que inicia una seqüència d’efectes col·laterals on s’evidencia la manca 

d’habilitats socials. 

 

La crítica és necessària per buscar un efecte corrector. Una crítica però cal 

centrar-la en el que ha fet la persona, concretant quin és el problema clau per 

tal de solucionar-lo. Els atacs al caràcter (ets incompetent, desagradable) 

posen a l’altre a la defensiva, deixa de ser receptiu a les recomanacions.  

Si els errors són deguts al caràcter és una fet que no es pot corregir, l’altre 

deixa d’esforçar-se i es desmotiva.  

Fer la crítica en públic posa de manifest la manca d’empatia, és a dir, 

comprendre els sentiments de l’altre i la manca d’habilitats comunicatives on el 

missatge es transmet de manera agressiva. 

 

La critica i solució adoptada per l’Arnau té un impacte sobre la resta enrarint el 

clima de l’empresa. El treballadors del taller formen un equip. El client ha 

d’estar satisfet de tot el servei i això implica que cal solucions a partir de 

construir sinèrgies entre els seus membres. 

 

Una possible estratègia seria: 

1. Parlar en privat amb la Laura. Concretar amb serenitat el que va malament 

evitant personalitzar els problemes. Demanar què en pensa l’altre, expectatives 

en relació a la feina, habilitats més destacades i possibles solucions. Permetre 

que expressi les seves opinions. La Laura se sent més còmoda en les tasques 

allunyades del contacte amb el públic (elaborar informes, memòries, comandes, 

estocs). 

 

2. Parlar conjuntament amb l’altre membre més immediat de l’equip, la Núria 

sobre si és possible reorganitzar la feina per ser més eficients i aconseguir 

millors resultats.   

La Núria explica que a ella li agrada més el contacte directe amb els clients: 

telefònic (donar cites) i personal (recepció i cobrament). També s’ha sentit molt 

frustrada per l’excés de feina que li ha comportat el conflicte amb la Laura. 
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És probable que un abordatge intel·ligent de la situació tingui impacte sobre el 

clima, el rendiment dels treballadors i els resultats de l’empresa (els clients no 

marxaran). 

 

Competències implicades 

AUTOCONTROL, EMPATIA (comprensió dels altres i aprofitament de la 

diversitat), ESCOLTA ACTIVA, COMUNICACIÓ, COL·LABORACIÓ I 

COOPERACIÓ, HABILITATS D’EQUIP. 
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6. CONCLUSIONS 

 

 La vida líquida, que dona títol a l’obra de Zygmunt Bauman és la manera 

habitual de viure a la societat contemporània i es caracteritza per no 

mantenir cap rumb determinat, atès que es desenvolupa en una context 

on predomina la incertesa, la precarietat i la fugacitat. 

 

 La vida líquida comporta al seu torn l’aparició de noves situacions que 

afrontem amb dificultats i sovint de manera inquietant: infoxicació, 

compulsió, addicció, acumulació, restitució, medicalització, estrés, 

vulnerabilitat, fragilitat, contingència. 

 

 Aquesta vida líquida posa en crisi alguns dels fonaments clàssics per a 

l’èxit: el coneixement personal, el treball individual, l’especialització per 

donar pas a uns altres: informació compartida, fugacitat laboral, 

sinèrgies a l’empresa, col·laboració i treball en equip. 

 

 Les emocions, àmpliament estudiades i desenvolupades en el terreny de 

la psicologia, tenen una base biològica i han realitzat funcions importants 

per a la supervivència de la nostra espècie. 

 

 L’any 1995 el psicòleg i periodista Daniel Goleman popularitza el 

concepte Intel·ligència Emocional i descriu 5 competències clau 

aplicables a l’àmbit personal i social. El concepte d’intel·ligència de 

manera global es redefineix i es qüestiona la supremacia del QI i de les 

habilitats tècniques com a paradigmes de l’èxit personal. 

 

 L’any 1998 Goleman defineix 22 competències que desenvolupades 

poden constituir una eina per abordar de manera intel·ligent les noves 

situacions que es descriuen a la vida líquida. La seva aplicació s’estén a 

tots els àmbits de la vida: relacions, escola, família, empresa, política… 
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 Les habilitats de la Intel·ligència Emocional, a diferència del QI, es poden 

aprendre. 
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7. RECOMANACIONS 

 

 La realització d’estudis ben dissenyats que relacionin les competències 

de la intel·ligència emocional amb les situacions d’èxit personal, 

col·lectiu i benestar individual i poblacional. 

 

 Programes específics a l’escola i instituts per al desenvolupament de 

competències com la consciència d’un mateix, l’autoregulació, la 

motivació, l’empatia i les habilitats socials. 

 

 Els plans d’estudis de les escoles, instituts i universitats haurien de 

contemplar metodologies i continguts d’ensenyament d’acord amb els 

temps líquids actuals. Per exemple: aprendre a seleccionar la informació 

útil, a analitzar els continguts (que poden ser variats a curt termini) i al 

treball en equip. 

 

 Les empreses haurien d’incorporar en els seus Plans de Formació 

continuada, la formació en competències pròpies de la intel·ligència 

emocional: autoregulació, comunicació, resolució de conflictes, 

col·laboració i cooperació i treball en equip. La formació continuada 

sovint es limita a l’actualització d’habilitats tècniques i coneixements 

acadèmics. 
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