
 
 
 
EL PUNT DE L'INTERROGANT 
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Quina pedagogia faig servir per comunicar-me? 
Només en saber el títol del tema ja em van venir al cap els primers 
interrogants. Suposo que a vosaltres també, oi? El primer és... per què del 
terme pedagogia? Entenc que la pedagogia és un conjunt de disciplines i 
mètodes per l’aprenentatge. I per tant no sé si es pot aplicar massa a les 
tècniques de relació. En direu que en aquesta vida de tot se n’ha d’aprendre. 
També a relacionar-nos. Però, aleshores...¿no li restem espontaneïtat i 
naturalitat? És possible...ara en parlarem més a fons. 
 
Una altra primera reflexió que m’ha suggerit el tema és que per a relacionar-
nos impliquem més persones? Però,...només persones? Les relacions amb 
altres ésser vius... ¿no es podrien considerar com a tals? Estic pensant, per 
exemple amb els animals de companyia. 
 
Un altre element que deixo anar sobre la taula és de si per què hi hagi relació 
cal que sempre impliqui  una primera acció. En aquest sentit...¿escarxofats al 
sofà davant la tele, ens relacionen? Penso que no, però alguna recepció hi 
circula. Ara penso amb sobretot molta gent gran, sola, impedida...,que 
encara bo que té aquest succedani. ¿O només és companyia i no poden parlar 
de relació? En aquest sentit estrictu senso  per parlar de relació caldrien dos 
agents actius. El que els matemàtics diuen “conjunt de sortida i conjunt 
d’arribada”. 
 
Altrament ...¿de quin tipus de relació parlem? A la que ens hi aturem a 
analitzar-les en trobarem de totes classes, per a diferents circumstàncies, 
amb diferents objectius....Així és més que evident que la relació que tenim 
amb els familiars és diferent a la que tenim amb els amics, o amb els 
companys de feina, d’estudis o de hobbys. I dins cada grup, sense saber a 
vegades per què hi ha moltes gradacions i matisos. A més el codi que fem 
servir a vegades és espontani i d’altres és mes estudiat. ¿I sempre sabem per 
què? 
 
Quan hi ha interessos afegits...¿no hi posem un plus per a voler caure bé? 
Sobretot quan és al principi de la relació. Aquí podríem parlar del grau 
d’hipocresia, o fins i tot mentida, o impostura. Cada cop més en aquesta 
societat la imatge compte més i, per tant també, sovint venen el producte de 
nosaltres mateixos. Segurament això es dóna més quan bona part de la relació 
es basa en una transacció econòmica o que hi ha interès crematístic. 
 
En aquest punt caldria preguntar-nos si la majoria de les nostres relacions  es 
basen en aquest tipus d’intercanvis. Si és així...¿no són molt pobres? 



 
I encara pitjor a vegades quan barregem les relacions. És allò tant conegut de 
“qui fia a un amic, pot perdre diners i amistat”. És un altre punt per pensar-
hi. 
 
Finalment, l’adveniment de les noves tecnologies. Creieu que han contribuït a 
fomentar bones relacions? O no hi ha per tant? És una revolució en positiu? o 
no tant? 
 
Vinga, doncs aquí tenim uns quants petits pensaments, que m’han sortit tal 
com raja, i que crec us poden haver motivat alguna opinió. 
 
 
 
 
 


