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Observant els vostres fills, 
especialment si són adolescents, 
què en penseu? El ser humà és 
un ésser individualista i egoista o, 
al contrari, un ésser social i que 
cerca la cooperació?

Totes les espècies vives estan 
dotades d’un instint de supervi-
vència que les estimula a prendre 
aquelles decisions que tendeixen 
a la seva conservació i procreació. 
La col·laboració també és un 
impuls natural, perquè l’evolució 
de la vida i de les espècies més 
evolucionades, en especial dels 
mamífers, ha estat possible gràcies 
a la cooperació entre ells.

Alhora però, també portem 
gravat de “fàbrica” un altre ins-
tint: el principi del mínim esforç. 
Si podem aconseguir alguna 
cosa amb el mínim esforç, no 
malgastarem energia, temps o 
diners per aconseguir-ho.  Les 
persones som éssers que cer-
quem la cooperació, però no a 
qualsevol preu: ha d’existir una 
raó, una motivació. 

Tots els instints requereixen un 
detonant: cert estímul que activarà 
els nostres “gens” cooperatius. 
John Barg, psicòleg i professor de 
la Universitat de Yale, ha estudiat 
com influeix l’inconscient en la 
presa de decisions. A partir d’un 
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gran nombre d’experiments, ha 
pogut demostrar que l’inconscient 
té un poder enorme en la nostra 
vida i el nostre destí.

En el seu magnífic llibre “Por 
què hacemos lo que hacemos: el 
poder del inconsciente” (S.A. Edi-
ciones B, Barcelona 2018), descriu 
un experiment molt significatiu. A 
un grup de nadons de 18 mesos 
se li va mostrar fotografies que 
contenien en primer pla diferents 
objectes: un llibre, una tetera 
de vermell cridaner, una sabata 
... però darrere, a la cantonada 
superior dreta, apareixien dues 
nines. A les fotografies mostrades a 
la meitat del grup, aquestes nines 
estaven una a una el costat de 
l’altra, en proximitat amistosa. A 
les fotografies mostrades a l’altra 
meitat del grup, aquestes nines 
es donaven l’esquena o eren 

substituïdes per blocs de colors. 
Després d’això, una investigadora 
interactuava amb els nens per 
separat, jugant amb ells, i anotant 
les seves reaccions. Feia veure 
que li queien a terra uns pals de 
fusta que portava i esperava deu 
segons per observar la reacció 
dels nens. En el subgrup que 
havia vist les fotografies amb les 
nines amigues, el 60% s’inclinava 
a ajudar a l’experimentadora a 
recollir els pals. A l’altre subgrup, 
només el 20% ho va fer.

Bé, si ara substituïm les nines 
per éssers reals, els pares, què 
creieu que tendiran a fer els nens 
en una situació que es demandi 
la seva cooperació? Encara que, 
evidentment existeixen altres 
factors, el que veuen ho imiten. 
Us adoneu de quan important és 
l’exemple que els donem?
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