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El psicòleg nord-americà Daniel Goleman

Un model ampliat
de la intel·ligència
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Daniel Goleman, Intel·ligència
emocional. Editorial Kairós.

Barcelona, 2000.

Daniel Goleman, La pràctica
de la intel·ligència emocional.

Editorial Kairós.

Barcelona, 2000.

D
e la mà d’Editorial
Kairós ens arriben
els best seller que van
fer mundialment
conegut el psicòleg

nord-americà Daniel Goleman.
Aquests llibres formen part
d’una renovada manera d’en-
tendre la intel·ligència i les
emocions de la qual també
participen autors com ara l’es-
panyol José Antonio Marina i el
català Sebastià Serrano, que fa
només uns mesos reflexionava
a Comprendre la comunicació so-
bre l’activitat comunicativa.
Goleman ens proposa a través
dels seus llibres una compren-
sió científica d’allò que fins ara
era simplement etiquetat d’ir-
racional. Si durant molts anys
la investigació ha eludit el pa-
per exercit pels sentiments en
la vida mental, ara Goleman
mostra els inconvenients d’e-
xaminar la intel·ligència a par-
tir tan sols del quocient intel-

lectual. L’autor nord-americà
exposa les raons que expliquen
que persones amb un quocient
intel·lectual més alt obtinguin
un menor rendiment laboral
que altres persones amb un
quocient menys destacat. Gole-
man edifica, amb el suport de
nombroses dades científiques,
un model ampliat de la intel·li-
gència que també compta amb
un conjunt d’habilitats emoci-
onals entre les quals destaca
l’autocontrol, l’entusiasme, la
perseverança i la motivació. En
les primeres pàgines d’Intel·ligèn-
cia emocional, Goleman descriu
l’arquitectura emocional del
cervell i detalla els mecanismes
implicats en el seu funciona-
ment. Bàsicament, en aquest
llibre el psicòleg nord-americà
presenta un mecanisme dual
estructurat per dues ments,
una que pensa i una altra que
sent. La seva descripció es com-
plementa amb dues dades ad-
dicionals. D’una banda, la ma-
jor precocitat en la resposta de
la ment emocional, que actua
com una mena d’inconscient
cognitiu i pot arribar a unes
conclusions que en ocasions
poden ser completament opo-
sades a les de la ment racional.
D’altra banda, la possibilitat de
controlar, comprendre i desen-
volupar a través de l’educació
els impulsos emocionals.

A poc a poc, Goleman va
confegint a base de dades i ar-

guments un model plural d’in-
tel·ligència en què les aptituds
acadèmiques no sempre oferei-
xen els requeriments indispen-
sables per superar les dificul-
tats que haurem d’afrontar du-
rant la vida. Les emocions, as-
senyala, dificulten o afavorei-
xen la nostra capacitat de
pensar, aprendre i relacio-
nar-nos i estableixen, per tant,
els límits de les nostres capaci-
tats mentals innates. Ara bé,
tots podem, indica Goleman,
assentar i desenvolupar la nos-
tra intel·ligència emocional i
aquest és precisament el sentit
de la darrera part del llibre, que
constitueix una detallada guia
per aconseguir-ho. Goleman
ens participa el seu programa
pedagògic per assolir un des-
envolupament integral de l’és-
ser humà. Consells per al ma-
trimoni, la descripció de les di-
ferències emocionals entre ho-
mes i dones, les relacions entre
les emocions i la salut, l’apre-
nentatge de l’amistat i les
possibilitats de la reeducació
emocional són alguns dels te-
mes que Goleman desenvolupa
al final d’aquest llibre.

APLICACIONS LABORALS
Precisament sota el títol de La
pràctica de la intel·ligència emocio-
nal, Goleman recull les impli-
cacions de la intel·ligència
emocional en el món laboral.
La seva tesi, com podrà endevi-

nar el lector, és que l’aprenen-
tatge que ofereix usualment
l’ensenyament acadèmic no
proporciona les habilitats ne-
cessàries per afrontar la com-
plexitat de les relacions labo-
rals. Només aquelles persones
emocionalment intel·ligents,
afirma Goleman, disposen de
les competències requerides
per aconseguir l’èxit professio-
nal. L’autor descriu en aquesta
obra què significa ser emocio-
nalment intel·ligent en el món
empresarial i repassa les habi-
litats específiques per aconse-
guir-ho. Evidentment, l’èxit de
Daniel Goleman parteix d’ha-
ver sabut donar amb els múlti-

ples arguments que aporta en
els dos llibres que comentem el
pes que les emocions mereixen.
Més discutible probablement
sigui el to de llibre d’autoajuda
que en ocasions prenen aquests
volums. Tampoc, potser, les se-
ves valoracions sobre l’èxit
professional o els treballadors
estrella, molt centrades en el
model nord-americà, acabaran
de convèncer plenament el lec-
tor europeu. En qualsevol cas,
amb l’èxit de vendes dels seus
llibres, Goleman ha sabut fo-
namentar i divulgar un model
ampliat de la intel·ligència que
obre pas a una nova compren-
sió del comportament humà.

Conxorxes i corrupteles
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T I B O R E U

Rafel Santapau, Segon
protocol. Col·lecció Teatre de
Butxaca, 15. Pagès Editors.
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E
l debat sobre les pos-
sibilitats d’un teatre
polític continua obert
d’ençà que Erwin Pis-
cator i Bertolt Brecht

en van establir les bases per a
l’Europa contemporània. Les
formulacions dramatúrgiques
posteriors han explorat la ma-
nera com el teatre pot conver-
tir-se en una arma de lluita
contra el poder. En general, no
han tractat de fer un teatre que
es dediqués a predicar veritats,
sinó que han aprofundit el seu
aspecte lúdic i dialèctic, per
mitjans indirectes, al servei
d’una finalitat política incon-
formista, crítica o contestatària.
Sense renunciar a l’art, a la te-
atralitat, al joc, han plantejat,
doncs, la urgència de transfor-
mar la societat o, si més no, de
transmetre al públic aquesta
necessitat de millora.

Segon protocol, de Rafael San-
tapau (Benicarló, 1953) es
presenta com una versió o

adaptació molt lliure del Llibre
de les bèsties, de Ramon Llull, a
partir de les influències reco-
negudes de Bertolt Brecht i
Dario Fo. Les insídies i maqui-
nacions pel poder en la cort
dels animals que narra Llull al
seu extraordinari apòleg
–perquè serveixin per a ben
governar la cort dels hu-
mans– han estat transvasades
per Santapau al món de la
màfia i la corrupció contem-
porànies. Santapau du a esce-
na les intrigues i desconfian-
ces mútues dels capitostos
d’un clan mafiós –“una socie-
tat de negocis a l’engròs”– a
l’hora d’escollir-ne el presi-
dent. Les discussions sobre el
candidat idoni per guiar la
corporació posen de manifest
les lluites pel poder i la natu-
ralesa perversa d’aquest.

A Segon protocol, el paper de-
cisiu de Na Renard, l’astuta
guineu del Llibre de les bèsties,
l’encarna Núria Renart, una
executiva agressiva, freda i

elegant. Renart aposta pel
candidat més fort i poderós i
gairebé tots acaben votant-lo
per por de represàlies, com
també accepten, sense cap
contrarietat, la designació
dels consellers. Aclarida la si-
tuació burocràtica interna, la
corporació es reparteix tots els
negocis fraudulents de l’àmbit
internacional, i fa i desfà al
seu gust guerres i governs.
Núria Renart ambiciona ocu-
par, tanmateix, un lloc desta-
cat en el si de la corporació i,
per aconseguir-ho, ordeix tota
una intricada conxorxa en
què no falten els ineludibles
embolics de llit. Les maquina-
cions de Renart, com les de la
guineu lul·liana, condueixen a
una rastellera de traïcions,
suïcidis i morts.

Amb una ironia gruixuda,
la peça de Santapau denuncia
el control de l’economia, la
política i la premsa mundials
per les oligarquies de poder,
que disposen de tentacles a tot

arreu per exercir el seu impe-
ri. Aquests factòtums dels
grans negocis cometen cor-
rupteles amb impunitat i ci-
nisme, i les amaguen a l’opi-
nió pública a través del domi-
ni dels mitjans de (in)comu-
nicació social. Com el referent
lul·lià, la comèdia serveix
d’al·legoria excel·lent per a la
societat contemporània: dar-
rere del primer protocol, hi ha
aquesta mena de xarxa sub-
terrània que teixeix les clave-
gueres més fètides dels poders
públics i privats, mentre que,
a la superfície, els negocis es
disfressen d’actes humanita-
ris, d’ideologies patriòtiques o
de tolerància multicultural.

MECANISMES DE PODER
A El llibre de les bèsties, Llull vo-
lia adoctrinar els humans ofe-
rint-los un reflex en forma
d’apòleg de la seva societat. A
Segon protocol, Santapau, en
canvi, es proposa desemmas-
carar en clau de farsa els me-

canismes de poder que s’esti-
len en les altes esferes dels
negocis, i que tenen una in-
fluència funesta en tot el pla-
neta. Les dramatúrgies dels
models declarats –Brecht i
Fo– es deixen sentir en aspec-
tes com ara el tractament di-
dacticosatíric de temes d’ac-
tualitat, la mirada lúdica, pa-
ròdica i distanciada de la his-
tòria, les escenes de pantomi-
ma i la interpretació farsesca,
entre d’altres. Però les
tècniques de representació
per subratllar la teatralitat del
joc escènic i el distanciament
entre escena i públic es preo-
cupen massa d’explicitar les
trames i les intencions dels
personatges. No hi ha matisos
que defineixin, per exemple,
la perversitat dels mafiosos o
que, malgrat tot, ens els facin
més contradictoris. No s’acaba
de trobar, tampoc, el registre
adequat per fer palès, sense
que soni a superficial o a re-
curs fàcil, el cinisme dels po-
derosos i les seves conseqüèn-
cies tràgiques. La simplificació
de les idees exposades, del ca-
nemàs de la trama i dels per-
sonatges deixa, en conseqüèn-
cia, uns marges estrets per a la
dialèctica i l’ambigüitat ca-
racterístiques de les millors
peces de teatre didàctic.


