
Les emocions son processos temporals? 
 
Com acostumem a fer en el programa, seria bo fer una petita definició com a punt de 
partida sobre què son les emocions. 
Podríem dir que són estats afectius o estats d’ànim que experimentem, estats personals, 
que es reflexen en una sèrie de comportaments externs i interns. 
Sembla ser que neixen com a resposta a estímuls, i aquests provoquen uns canvis 
fisiològics en el nostre cos. El nostre sistema nerviós regula aquestes reaccions, i les 
emocions son el resultat d’aquests canvis. 
Les emocions que podem experimentar les persones son moltes. I a part de que poden 
variar de com les senten les diferents persones, també poden variar en intensitat. 
 
 Les podríem classificar en: 
-Emocions primàries o bàsiques, que són les que ja adquirim amb pocs mesos de vida: 
.por 
.ira 
.alegria 
.tristesa 
.disgust 
.sorpresa 
.esperança 
 
-Emocions secundàries, que son les associades a relacions interpersonals: 
.enveja 
.vergonya 
.culpa 
.calma 
.depressió 
 
I van acompanyades de respostes: 
.facials, 
.motores 
.vocals 
.endocrines 
.autonòmiques 
 
Aquestes respostes les podem reconèixer, perquè s’expressen amb un mateix patró per 
sobre de diferències racials o culturals dels éssers humans.   
Cada individu experimenta les emocions de forma particular, depenent d’experiències 
anteriors, de l’aprenentatge, del seu caràcter, o de la situació concreta. I també podríem 
dir que les reaccions que desencadenen les emocions, algunes son innates i d’altres 
poden adquirir-se. 
Segons com expressem les emocions, ens comuniquem socialment, per exemple, amb 
les expressions facials demostrem a les altres persones com ens sentim i alhora, qui ens 
observa les identifica. 
Quan connectem les nostres pròpies emocions, sabem com ens sentim, quan em veig jo 
a mi mateix i als altres de manera positiva, interactuem amb el món de forma adequada. 
A això li diem intel·ligència emocional. És aquest conjunt d’habilitats que serveixen per 
a expressar i controlar els sentiments de la manera més adequada. 
 



La pregunta capçalera del programa d’avui ens planteja si les emocions són processos 
temporals, doncs bé, està clar que les emocions són processos, doncs neixen com a 
resposta a uns estímuls, i tenen una funció adaptativa. Però són processos temporals? 
Penso que si. Tenen una durada, i sovint curta.. 
A vegades es confonen emocions, sentiments, sentimentalisme, sensibleria, o passió. La 
diferència la trobaríem en la intensitat i la més o menys llarga o curta durada. Per  
exemple, el sentiment és de més baixa intensitat, però més llarga durada. Un shock 
emocional és molt curt i molt més intens. 
Hi ha qui classifica les emocions en “bones” i “dolentes”. Llavors podríem dir que les 
dolentes normalment tenen una durada superior a les bones. 
 
 Cita Fernández Abascal en su Manual de Motivación y Emoción una investigación de Silboa y Revelle 
(1994), cuyos datos revelaron que la duración media de las emociones negativas y los pensamientos 
rumiativos asociados asciende a 110 minutos, mientras que la duración de las emociones positivas en los 
sujetos estudiados fue de 40 minutos 
 
Les emocions positives son l’alegria, l’esperança l’amor, la tranquil·litat, l’entusiasme, 
l’optimisme.... Entre les negatives figuren la por, la tristesa, la gelosia, l’enveja, la ira, la 
culpa, l’ansietat. Normalment, voldríem desprendre’ns de les negatives, no acceptar-les, 
voldríem ocultar-les o reprimir-les, però el control , s’hauria de fer ,acceptant-les, i 
aprenent a expressar-les, encara que és difícil, doncs a vegades s’escapa de la nostra 
voluntat. 
 Una manera de transformar les nostres emocions és modificant la nostra conducta. Per 
exemple, forçant un somriure, això produirà uns canvis que ens ajudaran a sentir-nos 
millor. Amb això vull dir, que la nostra actitud mental ens ajudarà a canviar el nostre 
estat emocional. 
Si ens estimem a nosaltres mateixos, som més generosos amb els altres, acceptem els 
fracassos, no tot dependrà del que hem heretat. Hem de ser capaços de seguir aprenent, i 
millorar les nostres actituds dia a dia, ser més intel·ligents emocionalment, en definitiva, 
ser més feliços.  
Algunes emocions passen molt aviat, d’altres són tan fortes que ens poden arribar a 
canviar la vida. Però, del seu correcte control dependrà en gran mesura la nostra salut... 
física i mental. 
 

  

 

 
 
 


