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Sabem controlar el nostre temperament? 
 
Un cop més, el nostre punt de l’interrogant ens proposa una qüestió que al meu 
entendre, més que no pas intentar respondre col•lectivament  o estadísticament, ens 
hem de respondre cada un de nosaltres, a nivell individual. La pregunta seria aleshores 
si jo se controlar el meu de temperament. Perquè, des del meu humil punt de vista, 
estaria d’acord amb Fritz Perls quan diu que parlar en general, dels que ens passa com a 
espècie, és molt sovint, la manera de elucubrar però sense responsabilitzar-nos cada un 
de lo nostre. No valen per tant aquí, com en gairebé tot, les generalitzacions, parlant 
dels altres i no d’un mateix.  
Perquè, que entenem per temperament? Una primera aproximació – de diccionari - 
podria ser “manera de ser o de reaccionar de les persones”. Per tant, un, a ulls dels 
altres, te un bon temperament i un altre el te dolent depenent de com és o com 
reacciona davant un determinat fet. El que el te bo, semblaria doncs, no cal que el 
controli, doncs ja es bo. Però el que el te dolent, l’ha de controlar. Quina gràcia. 
Perquè el que el te dolent, sabem que el te dolent perquè no el controla. No en sap, o 
no vol o totes dues coses. Aleshores, la mateixa pregunta perd sentit. El mal 
temperament no es controla. Si es controla deixa de ser mal temperament. En fi que 
parlar així no ens porta enlloc més que a divagar i frivolitzar  
Provem una altre camí. L’auto-resposta. Aleshores, a l’interrogant proposat en qüestió, 
cada un responem un si o un no, més o menys rotund o més o menys matisat. I alguns 
podem contestar amb el recurrent vocable que “depèn”. Depèn perquè potser si que 
quasi sempre puc – i puc perquè vull – controlar el meu temperament, o el que és el 
mateix, les meves reaccions emocionals a uns determinats fets o circumstàncies. Però, si 
hem de ser sincers, si és que no som una dona o un home de gel, o de ferro colat, tots 
reaccionem a les situacions extremes en una o altre forma, més enllà de que aquesta 
reacció sigui la volguda a priori.  
Posem un exemple: sentir-nos víctimes d’una agressió o d’una injustícia. Posem pel cas 
que ens acusen d’una cosa que no hem fet i ens sanciona la llei a, per ex. Pagar una 
multa elevadíssima o ens retiren el carnet de conduir o ens immobilitzen el cotxe, o 
alguna cosa per l’estil. Imaginem que portem al nostre fill malalt a urgències a les 3 de 
la matinada un control d’alcoholèmia ens impedeix avançar i que el funcionari els atura, 
ens reté perquè hem begut un gotet de vi ens demana que vingui un familiar a fer-se 
càrrec de nosaltres. Això m’ho ha explicava un amic, que li ha passat. Doncs 
possiblement els dimonis se’ns emportaran per dins. Potser, si som persones molt 
controlades, no protestarem o ho farem de forma educada. Però en qualsevol cas, a una 
acció li correspon una reacció de la mateixa magnitud i de sentit contrari. I aleshores, 
doncs ens surt el mal temperament.  
 
Ara diríem que això del mal temperament, de que ens surti la ràbia o l’agressivitat, és 
cosa dolenta. Hem de saber que, gràcies a això, a la capacitat de reacció i l’agressivitat, 
hem sobreviscut com a espècie. Hem sabut reaccionar, defensar-nos, lluitar o fugir, 



 
gràcies a que les emocions han estat les que ens permeten prendre decisions i 
reaccionar.  
Alguns podeu pensar que, bé, cal controlar el temperament perquè vivim en una 
societat en que si tothom anés descontrolat, això seria com al “oest americà”, amb 
pistoles i tal. Però més enllà dels estereotips, en aquest programa pretenem aprofundir 
una mica més en els temes que tractem i anar més enllà, a aclarir ni que sigui una petita 
par de l’interrogant plantejat. Us proposo que, en primer lloc, contempleu la possibilitat 
de que el control sobre les nostres reaccions emocionals depèn de la magnitud i el sentit 
de l’estímul que ens arriba de fora. 
Per tant, jo de mi admeto que el control sobre les meves reaccions no depèn nomes de 
mi sinó que travessat un cert llindar, no soc capaç de comportar-me fredament, 
impassiblement. Si veig que agredeixen a un nen, al meu propi fill, oblidaré les normes 
de civisme, que la violència només engendra violència, i respondré. Per tant, jo 
assumeixo que en certes circumstàncies, no controlo el meu temperament. Sempre pot 
haver-hi quelcom o algú que em descontroli.  
Un altre capítol de la qüestió és si el que cal és, efectivament, controlar des de la 
nostre part cerebral tot allò que hauríem de deixar a la part emocional. Bé, no es que 
siguin coses separades com a compartiments estancs, però per poder-ne parlar cal 
classificar una i altre cosa. 
Ja hem dit altres cops que una persona integrada és aquella que pensa, sent i fa en una 
mateixa direcció. És a dir, que la part racional, la emocional i la instintiva i la conducta 
que se’n deriva, son coherents entre elles. No son tres cavalls que cada un estira en una 
direcció diferent sinó que haurien de tivant del mateix carro. I diríem que emoció sense 
intel•ligència és bogeria, i que intel•ligència sense cor, és ser més maquines o robots,  
que no pas persones. I el mateix de l’instin. Per tant, potser li hem de perdre la por a 
ser víctimes del nostre temperament per no saber-lo controlar des del cap i pensar, des 
del nostre ésser integrat,en quin és el remei al control rígid de la ment. 
 
Perquè si que podem recolzar la idea de que som més  humans, diferents als animals, 
perquè ens autocontrolem els instints i les emocions, però m’estimo més creure – perquè 
així ho sento – que la diferència entre la bogeria, la violència, el descontrol i la 
harmonia, son més coses del cor que no pas del cap. Perquè amb l’argumentació de la 
raó i el control s’han aniquilat races humanes o ecosistemes naturals sencers.  
Argumentacions molt ben estructurades, defensades per la raó, però que no haurien 
aguantat ni la primera de les qüestions proposades des de l’amor. 
En fi, que jo em dic que no se controlar el meu temperament, però que m’és igual, 
doncs dels que per a mi es tracta és de obrir el cor i mirar amb els seus ulls, i , per 
exemple, no fer a un altre el que no voldria que em fessin a mi. Això em dona més bons 
resultats que controlar-me i fer-me de policia, fiscal i jutge. 


