
LES EMOCIONS

Tot i que les emocions són plenament presents a les nostres vides, trobar una 
explicació  justa  a  les  mateixes  resulta  més  complicat.  Les  sentim,  les 
provoquem i també les reconeixem però què en sabem? Aquest text pretén 
tractar o ordenar-ne alguns aspectes.

Segons alguns reculls,  una emoció és un estat afectiu que experimentem, 
una reacció subjectiva acompanyada de canvis orgànics; aquests enunciats 
esdevenen redundants i a més impliquen idees que poden resultar inclús més 
difícils d'entendre. Així, el pla és preguntar-nos per la seva funció, pels tipus 
d'emocions que reconeixem i per les seves característiques i implicacions.

Les emocions vénen acompanyades per canvis al nostre cos, alguns canvis perceptibles i altres més 
amagats. Tot i que els segons permeten que els neuròlegs i els fisiòlegs obrin interessantíssimes vies 
d'investigació, els primers, més accessibles, ens fan pensar que les emocions són un sistema vast 
d'informació,  uns  i  altres  ens  comuniquem  les  emocions.  Revelen  estats  interns,  motivacions, 
desitjos, necessitats... A través d'una reflexió acurada ens adonem que la gama de les emocions 
oscil·la des de la màxima complexitat a les formes més bàsiques, fins a afirmar que compartim 
certes emocions amb alguns animals.

Les emocions tenen una funció adaptativa. En l'anàlisi de la paraula hi podem trobar una referència 
del  terme  llatí  môtus  (e-môtus)  que  significa  moviment.  L'emoció  podria  explicar-se  com una 
energia que ens impulsa al moviment, una reacció. En la por tendim a buscar protecció; la sorpresa 
ens ajuda a orientar-nos davant una situació nova; a través de l'aversió rebutgem quelcom; l'ira ens 
empeny a la destrucció; l'alegria ens convida a reproduir allò que ens alegra; la tristesa ens plega 
cap una nova reintegració personal. Les persones adoptem conductes segons l'emoció que sentim, 
tenim una consciència personal d'aquesta emoció i el nostre cos experimenta una sèrie de canvis 
afins a la mateixa.

Les principals emocions són les que acabo de llistar, n'hi ha moltes d'altres. Les coneixem i les 
experimentem de forma més o menys violenta i de forma més o menys passatgera en determinades 
circumstàncies. Amb la intenció de predir la seva aparició, podem considerar que les persones i les 
situacions són qui ens provoquen. Personalment considero que això és un error. Si mil persones es 
trobessin en una mateixa situació, dubto que totes mil experimentessin i fessin el mateix. És a dir: 
és més plausible creure que els nostres pensaments i les idees que tenim sobre les coses són els 
responsables que es produeixen aquestes emocions. Indiscutiblement els pensaments i les emocions 
van aparellats i raonadament en aquest ordre.

Tanmateix, ja que acostumem a tenir la ment ocupada en pensaments, és raonable creure que els 
nostres estats emocionals es mantenen activats amb més o menys intensitat llargament, i així mateix 
la  seva  influència  en  la  resta  de  l'organisme.  Hugo Finkelstein  afirma  que  no  hi  ha  emocions 
positives o negatives; que és possible que algú emmalalteixi en un moment pletòric de la seva vida i 
que entre l'adversitat hi ha qui es pot trobar perfectament bé. Podem considerar les emocions com 
una energia. Les reaccions que experimenta el nostre cos quan estem emocionats tenen una finalitat 
i pot resultar perjudicial inhibir les emocions ja que aquestes reaccions insideixen en algun òrgan.

Les emocions ocupen un gran protagonisme en la nostra vida i en la nostra societat.  Atenent-hi 
apareixen més qüestions, es relacionen amb l'aprenentatge, els valors, la personalitat...  Crec que 
sobren raons per parar-los la merescuda atenció i aquest escrit només pretenia ser una pinzellada 
que en tot cas desempolsés la seva importància.

Marta Brufau


