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Reflexions al voltant de la resiliencia. 
Una conversa amb Stefan Vanistendael 

Presentació 

Jesús Vitar 
Eli senda Pont 

Darrerament, el concepte resiliimGÍa s' ha fel molt present en els di scursos 
tecnics del camp social. Ara bé, els usos que se Ii estan donant són múltiples 
i en alguns casos molt diferenciats entre ell s. Per clarificar el sentir inicial del 
concepte hem mantingut una conversa amb el professor Ste fan Vanistendael, 
una de les persones que més ha desenvolupat aquest concepte i explorat les 
seves aplicacions. 

Stefan Vanistendael, belga, nascut a Utrecht (Pa',sos Baixos) el 195 1, socioleg 
i demograf; treballa als BICE a Ginebra, encarregat de Recherche el 
Développement. En aquest contex t, s'interessa per la resiliencia , un concepte 
que construeix des d' una mirada pos itiva cap el món de la in fancia. Ha publicat 
molts articles i documents sobre aquest lema, sobretot 2 quaderns del BICE, i 
en el 2000 amb Jacques Lecomte: Le bonheur eslloujours possible. Conslruire 
La résilience, Bayard, Paris, publicat després en espanyol perGedisa a Barcelona. 
La f elicidad es posibLe: ... Construir la resiliencia (2002). 

Un deis temes que també treballa és la funció de I'humor en els processos de 
creixement personal. Sobre aquest tema, el 200 I va publicar a l' editori al Lannoo 
de Belgica el lIibre Heureusemenl nous ne sommes pas parfails. Humour el 
spirilualilé. 

En aquesta entrevista desenvolupa detalladament el sentit del concepte i le 
possibilitats d' ús que té en el camp de I'educació. 

En relació amb el concepte de resiliemcia 

El terme resiliencia sembla que esta "de moda" en els darrers temps. Pot fer 
una valoració d 'aquest fet? Voste, quan ereu que realment podem parlar de 
resiliencia? 

Efectivament, la paraula ha estat molt de modaen certs moments. Malauradament, 
aixo ha portat a una comprensió a vegades molt superficial de la res iliencia, 
gairebé com si es tractés d' una mena de solució miraculosa. Tinc la impress ió 
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que el pitjor d'aquesta moda sortosament ja ha passat. Les demandes de 
conferencies o de tallers que rebo aquests últims temps són menys nombroses 
pero amb més fonament , més especialitzades i més renex ionades que abans. 

És difíc il comprimir la resilienciaen una defini ció o delimitar-l a amb exactitud, 
com passa amb moltes realitats profundes de la vida: la veritat, l' amor, la 
bellesa .. . i. tanmateix, la vida seri a ben tI'ista o impossible sense aquestes 
realitats. 

Al guns diuen que no podem parlar de resiliencia si no hi ha un traumati sme o 
un problema greu. És veritat que la res iliencia pot esdevenir visible en aquestes 
condicions. Tanmateix, la res iliencia pot ser una capac itat - ben real pero no 
visible encara- per superar els problemes i construir una vida. Comparem-ho 
amb el coneixement d' una lIengua: jo puc arribar a parl ar angles, pero en la 
mesura que parlo espanyol o frances aquesta habi I itat roman laten!. Pero no per 
aixo és menys real. D' altra banda, alguns investigadors parlen de fac tors de 
res i I iencia que ja es troben aban s que aparegui el trauma! Allo essencial no és 
si la res iliencia és ben visible o no, sinó si la capac itat per superar els problemes 
i reconstruir la vida és a punt o no. Aquesta és la certesa, tot i que la presencia 
o no de resiliencia és a vegades difícil o imposs ible de verificar sense I 'apari ció 
d' un traumati sme. 

Aquesta capac itat (la res iliencia) apareix en els camins de vida que ens 
sorprenen en bé, i aquesta observació és el puntde partida de tota retlex ió sobre 
la res iliencia , com ho ha ben indicat Ramon Lascano, un psicoleg argentí. 
Exemple: Anne Frank en el període en que va escriure el seu diario En aquest 
sentit la resiliencia és d'entrada una realitat humana en la qual observe m les 
conseqüencies, abans de parlar de concepte, de definició o de teoria. 

Diversos autors conceptualitzen de manera diferent la resiliencia: hi ha qui 
l' entén com una capacitat, altres com un procés, fins i tol com un resultat. .. La 
falta de consens és un problema en el moment de fer investigacions: el primer 
quehadeferI'investigadorésdefinirqueenténperresiliencia.Aquestamanca 
deconsens tambéésunproblemaal'horadecompararresultatsd'estudis.Que 
pensa sobre aquesta situació? 

Teniu raó. aixo és un problema. Pero el problema es troba en la realitat o som 
nosaltres els qui intentem captar i temptejar la realitat de la resiliencia? O ella es 
troba en certes exigencies metodologiques? 

En primer lI oc, assegurem-nos que la realitat de la resiliencia és ben real. És 
impressionant veure que tantes persones, des de Xile fins a Taiwan, des de 
r África fin s alnord d' Europa, des de Fran~a fins a Bulgaria, que al principi no 
tenien pas cap paraula en les seves propies lIengües per expressar la res il iencia 
humana, reconeixen amb facilitat la realitatde la resiliencia. Ai xo noés res, jaque 
com reconeixer una realitat si no tinc un mot per expressar-Ia? L' angles potser 
és una de les poques lIengües que té una paraula per expressar la resiliencia 
humana. Cosa que ex plica que les primeres recerques sobre aquest tema vinguin 
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deis Estats Units i d' Anglaterra. La majoria de les altres Ilengües han adaplal 
la paraula ang lesa per ulililzar- Ies elles talllbé (espanyol, frances , alelllany, 
itali a, ... ). L'estoniasemblaquecomptava lambéamb un mol original perindicar 
la resiliencia. El neerl andes ha aprofilall a seva sorprenenl capacilal per crear 
paraules noves, d' immediala comprensió per als qui parlen neerl andes, i han 
creal el seu propi mot per a la resiliencia: «doorgroeivermogen», la capac ital 
de créixer a lravés - aquesla paraula és més clara i més precisa que l' anglesa 
«resi lience». 

En segon Il oc, tot acceplant la dificultal de la defini ció. donem una definició 
pragmatica, sense pretensions, com per exemple, la capac itat de desenvolupar
se positi vament en presencia de grans dificultals, una capacital que és vari able. 
que no és de cap manera absoluta i que es construeix en un procés amb l' entorn , 
alllarg de lota la vida. Aquesta definició serveix per saber més o menys de que 
parlem. 

Si dic «en presencia de grans dificultats» és perque quan arriben, les grans 
dificultats constilueixen el xoc benefactor que porta una persona a mobilitzar 
els seu s recursos. Evidentment, lan bon punt arriben hi ha persones que es 
desempalleguen bé malgrat grans dificultats. D'aquí que: «en presencia de» 
cobreix les dues poss ibililats. Suposo, d'a ltra banda, que la realitat és sov illl 
una ban eja de «grac ies a» i «malgrat». 

En tercer 1I 0c, a partird ' una defini ció pragmatica lelllptegelll aq uesta realital de 
la resiliencia, amb I 'ajuda de recerques cienlífiques, d'a ltres recerques, a partir 
de I'experiencia professional i voluntari a, a partir de I' express ió literari a i 
artística, a partir de I'espiritualitat, a parlir de l' experiencia de vida. Construúll 
així una saviesa i una habilitat pel que fa a la resiliencia, prudentlllent, pas a pas. 
La ciencia hi contribueix pero amb la ciencia sola no n' hi ha prou, segons les 
encertades paraules del doctor Wolfgang Edelstein, invesligador en psicologia 
a I' institut de Max Planck a Berlin : «Per a la re iliencia hem de conslruir una 
saviesa que integri la ciencia». Les histori es de vida resulten probablelllenl la 
millor font d' informacions sobre la resi I iencia. 

No cerquem tant una generalilzac ió en el sentil estadísli c del terllle. sinó 

una inspiració que pugui influir en les nostres practiques, que perllleli 
assajar amb prudencia certes experiencies noves, que no siguin pas per 
generalitzar for¡;;OSamenl com a lals pero que puguin inspirar altres 
experiencies, COIll pOI fer-se entre col·legues, entre hUlllans; aq uests 
encadenaments d ' inspirac ions són un a form a moll panicul ar de 
generalització, potser poc reconeguda, pero tanlllaleix for¡;;a eslesa i ben 
real . 

una convergencia d'experi encies a partir de situac ions, de cultures i de 
problematiques moll variades; és d' aque ta manera que I'hulllorconstrucliu 
s' ha esquitll at en els elelllents de resiliencia. 
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ereu que les nostres societats occidentals actuals i els valors que promouen 
afavoreixen en els nostres nens i nenes els processos de resiliencia? 

Penso que nosaltres trobem - com en tota societat- factors que afavoreixen la 
res iliencia i altres que la destrueixen. Alguns factors renen una dob le cara. Per 
exe mple, la nostra societat posa previsions i ex igencies molt grans per a la 
qualirat de les relac ions humanes - potser més en la vida pri vada que en la 
professiona l. Aixo pot sermolt positiu , pero a vegades les ex igencies són irreals, 
cosa que seri a més av iat negatiu. 

La res iliencia és també una invitac ió a viure amb les nostres frag ilitats, amb una 
«intel·Jigencia de la vida», a renunciar a un cert perfecc ionisme, paradoxalment 
pe r viure mi lloren elmón real. Una invitació d'aquesta mena va a contracorrent 
en la nosu'a societat occ idental centrada preferentment en la forc;a , en la 
reaJitzaci ó, en la rapidesa i, fin s i tot, en el perfeccionisme. 

Quines creu que són les bases que hauria de fomentar I'escola, la família o 
altres agents educatius per tal que els nens i nenes puguin entrar en 
dinamiq ues resilients davant de situacions de dificultat? 

En el fons, aquí jo em refereixo almodel de la casita que resumeix els elements 
que contribueixen a la resiJiencia .. L' infant, com també I'adult . s' ha de sentir 
acce ptat, fin s i rot «endur» en la vida. Ha de poder desenvolupar una confianc;a 
rea li sta en la vida. Hi ha algú que des del fons del seu cor Ji di gui (do crec en 
tu»? I amb prou rea Ji sme? Es tI'acta, pe l que sembla, de la cosa més fonamental. 
A part d' aixo, el suport d' altra gent propera és important : famíl ia, amics, ve"l"ns .. .. 
L' infant ha d 'exercir tot seguit cenes competencies, escolars i allJ'es, sovint en 
I'ex periencia de la mateixa vida. I ha de poder desenvolupar interessos i 
projectes - no solament en elmón virtual. Ha de poder fer I'experiencia de la 
transcendencia, fins i tot sense dir-s' ho, per la bellesa, la generositat, comenc;ant 
en la vida quot idi ana. De mica en mica, halllia de poderdesenvolupar una imatge 
d' ellmateix positi va pero reaJi sta. lmolt millorsi pot fer l' experiencia d' un humor 
benvolent , no destructiu , que Ji ensenyi que la realitat no és només negra. 

Expliqui quines són per a voste les dimensions de la resiliencia 

La resiJiencia conté una dimensió de res istencia. La persona protegeix la seva 
integrirat humana en condicions mol! difícil s. Un cop més, Anne Frank ens ho 
demostraen el seu diari o Ell a administracom pot les se ves fru strac ions, les se ves 
pors, les seves des il ·lusions, e ls seus conflictes , així com els pesats 
condicionaments del seu tancament. 

Pero més en Il a de la sola resistencia, la res il iencia conté igualment una di mensió 
de construcció o de reconstrucció de la vida. La mateixa Anne Frank continua 
com pot en aquestes circumstancies per aprendre, per seguir el seu curs escolar, 
i fa també projectes per a després del fin al de la guelTa, ell a desitj a esdevenir 
peri odi sta. Tot aixo supera en molr la pura res istencia. 
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En alguns casos hi ha també una tercera dimensió: certes persones han reeixit 
a transformar el seu problema de partida en un triomf, un bé, a vegades en una 
fon;a creadora. Aquesta dimensió la trobem en molts artistes. És quelcom prox im 
a allo que els psicolegs anomenen la sublimac ió. O encara més: certes persones 
que han sobreviscut a una greu malaltia diuen que no desitgen a ningú una 
experiencia similar, pero tanmateix testimonien que la mal al ti a els ha fet millors 
persones, cosa que altrament no s' hagués pas produü. 

Quan voste plan teja la resiliencia com una construcció, en el sentit d 'un procés 
que dura tota la vida, quins aspectes destaca? 

La resiliencia s' observa i es viu alllarg deltemps. Una observac ió a massa curt 
termini corre el ri sc d' induir-nos a error. La res iliencia tracta d'una evolllció 
fonamentalment ascendent, pero sovint a través deis alts i baixos a molt Cllrt 
termini . Com una sinusoide ascendent. 

No es tracta, doncs, d' una característica inamovible, ni d' una qualitat que 
puguem adquirir una vegada per sempre. Com moltes capac itats humanes 
necessita que hom en tingui una mica de cura. Sortosament ho fem de manera 
espontill1i a, sense pensar-hi massa, per exemple quan creem lIigams d' amistat, 
quan desenvolupem hobbies, quan prenem responsabilitats, quan quedem 
meravellats davant la bellesa d' una posta de sol .. . 

Aquesta pregunta em recorda que la bona nova de la resiliencia és que mai no hi 
ha res definitivament perdut, i a110 dolent de la resiliencia és que mai no hi ha res 
definiti vament guanyat. Per exemple, una persona que ha viscllt d' infant sota els 
bombardeigs en la segona guerra mundial. Ella s' ha constru'ft una vida fel i\= després 
de la guerra, en el treball , amb la seva fanúlia , pero qllan té una edat avan¡¡:ada i mor 
el seu marit, aquesta persona s'ensorra psicologicament, una conseqüencia nista 
no solament pel dol sinó també per la guerra. Pero, tanmateix, ha passat al voltant 
d' una cinquantena d'anys de felicitat relati va, que no és pas poco 

El model de "la casita" és la forma com voste presenta els elements que 
possibiliten la resiliencia. En que consisteix exactament i que aporta als 
professionals del camp social? 

La casita dóna un model qualitatiu , que sintetitza una serie d'elements de la 
resi liencia, que hom troba en moltes cultures i situacions. Aquests elements 
queden representats per les habitacions d' una casa, així com pel seu subsol. No 
es tracta d' un sol model possible, ni d' lIna ideologia, si nó de la proposta d' una 
ajuda practi ca, simple per comprendre sense se r simplista. 

La casitaés faci l d'entendre, encara que abasta realitats complexes, sobretot 
quan hom observa també les relacions entre les habitacions, les portes, les 
escales . .. 

La casita té en compte, en un sol model, dues exigencies contrad ictori es a 
les que molts profess ionals i vo luntari s de les cures han de fer front : d' una 
banda hom busca coses generalitzables, aplicables sota una o altra forma 
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en molts casos - són les habitacions de la casita; per altra part, cal 
contex tualitzar i fins i tot individualitzar les intervencions - és el que es fa 
concretament a I'interior d' una habitac ió. 

És fl exible en el seu ús per promoure converses, entre col·legues, entre un 
profess ional i un pacient, per refl ex ionar sobre un mateix, per di scutir amb 
una persona (<< un cas», a mi no m ' agrada massa aquesta express ió), hom pOI 
dissenyar-Ia i redissenyar- Ia, hom pot canviar els pl ~\I1o l s, segons les 
necessitats/I' experi encia de vida, afegir una habitac ió ... 

Semblaque ajudi a humanitzar el contacte, entreels profess ionals/voluntaris 
i les persones ajudades. 

Permet focalilzar no solament els problemes, sinó també els potencials, els 
recursos. En cada habilac ió hom es pot demanar: «Que podem fer junts en 
I'ambit representat per aquesta habitac ió?» 

Hom pOI igualmenl utilitzar- Ia perta I de revisar un funcionament institucional. 
Aixo s' ha practi cat en algunes escoles primaries al País Base , en formul ar 
amb tota la comunitat escolar, tot comptant amb els infants, quines regles 
de vida es poden concretar en cada habitació de la casila allo que cada 
cambra representa. Aquestes regles poden variar d' una escola a l 'altra. Per 
a I'humor hom hav ia proposat una pregunta: <d a has ligut, avui ?» 

Sembl antment , amb una persona individual hom pot di scutir així regles de 
vida que concreten i especifiquen el contingut de les habitacions (els 
mobles a lescambres). El resultatpotserindividual, sense que necessanament 
s' hag i de generalitzar. 

Curi osament , la cas ila és un model qualitatiu que representa les 
característiques d' una equac ió matematica: la forma general que pot variar 
com en una equac ió, les habitac ions que són I'equi va lent qualitatiu deis 
parametres d' una equació; i allo que es fa de manera contex tualitzada en les 
cambres és com les variables d' una equació. 

Finalment, lacasaoel «propi domjcili » pottambécontribuir acrearun lIigam 
emocional positiu . 

És moltambiciósaquest model? 

Es tracta d' un model poc pretensiós, que ha sorgit d' una refl ex ió inspirada per 
la ciencia pero també per la practica, totescoltant I 'experi encia de profess ionals 
i voluntari s, de manera no sistematica, sinó a través de molts pa'''sos, cultures, 
continents i problematiques. La casita és el resultat de convergencies basades 
sobre aquestes diferenls fonts d' informacions, una conve rgencia sempre 
qüestionable en funció de noves dades. Fins ara I 'esquema de base de la casita 
aguanta bé la seva revisió. 
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La seva ambició és, sobretot, fe r tornar la res iliencia més practica, sense caure 
en el parany de la utilitzac ió indiscriminada de les tecniques. La casita mi ra així 
d' inspi rar i d'animar una dinamica de vida i de (re)construcció de vida. 

No es tracta pas d' una ideologia, ni d' un model que calgui imposar arreu. Al 
max im que es pot arribar és a pro posar la casita. Segons alguns no es tractara 
d' un model «científic». Resta una doble qliesti ó: la casita es lroba ben arrelada 
en la realitat, i POl prestar bons serveis? La resposta s' obté probablement cas 
per cas; de moment la resposta és més av iat pos iti va. 

Creu que és possible tenir ben constrtiits els diferents nivells de " la casita" ? 

Sí, pero aixo pot vari ar alllarg d' una vida. Com una casa de debo que té la seva 
hi stori a, les se ves reparac ions ... Aixo no impedeix que en els casos més greus 
hom comenci amb un mínim; per exemple, un mínim de relac ió positi va, i es 
reconstrueixen de mica en mica les habitac ions. El que es fa correctament en 
una cambra - sobretot en els fonaments caldria que encaixés bé - tindra sovint 
efectes positius en les altres cambres. En aquesl sentit, la casita és «sistemica». 
Busquem les millores, aquesta evolució ascendent de la vida. no cerquem pas 
la perfecció en un sentit absolut i estatic. 

En relació amb la intervenció professional 

Com pot intervenir el professional per tal que realmentconstrueixi de manera 
conjunta amb la persona a la qual atén? 

Abans que res fent bé el seu treball , i d' una manera humana. Aixo no té res 
d'espectacular, pero no és pas sempre fac il. Hi ha molles pressions per contra 
en la vida actual, per exemple, la pressió de ser sempre més rapid, o d'ocupar
se d' un nombre sempre creixent de «casos». L'autor frances Albert Camus ens 
ha deixat una carta que testimonia aquest ti pus de professionali sme bo i huma: 
es tracta de la carta d' agra'imentque va adreºar a un deis seus mestres de I 'escola 
primaria, després d' haver rebut el premi Nobel de literatura. Aquesta carta dóna 
testimoni , alhora, de les qualitats profess ionals i humanes d' aquest professor, 
el senyor Louis Germain. Es pot trobar a internet. 

Si la casita pot ajudar a orientar la mirada i les acti vitats de manera constructi va, 
molt millor. No oblidem pas, per tant, que la resiliencia no fa superflua la gestió 
de ri scs. 

Pero penso també en una lIi ºó apresa d' un educador de carrer a I'Índia. Abans 
de comenºar el seu treball amb els in fa nts del carrer en un barri , ell no volia 
coneixer solament la situació d'aquests infants, els seu s problemes, sinó abans 
que res mirava de coneixer aquelles solucions que els mateixos infants havien 
trobal als seus problemes - ni que aquestes solucions fossin d'entrada il ·legals 
o legals. A partir d' aquí mirava de desenvolupar el seu treball amb aquests 
infants. 
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Potser puguem també fer referencia a aquella bella frase d' un banquer suÍs: el 
més important en una profess ió no és el que jo faig - tot i que aixo tingui la seva 
importancia: les meves acti vitats em fan reo'obar la gent ; elmés important és el 
que pot passar en aquestes trobades entre humans. Frase inspirada, fac il de 
comprendre pero molt difícil de portar a la practica. 

Quines són les condicions basiques que ha de crear el professional per poder 
parlar realment d ' una situació resilient? 

Aquesta pregunta pot referir-se als elements de la res iliencia. Ja m' hi he referit 
en parlar de la casita. Pero la pregunta pot també referir-se al s criteri s de 
res ilienci a. No hi ha pas un consens sobre aquests criteri s. AquÍ es fa sentir la 
necessitat d' una refl ex ió eti ca, ja que si parlem d' un desenvolupament positiu 
en I'adversitat, que vol dir aquest positiu? 

Sovint, proposo criteris com els següents: 

capacitat de compromís (profess ional, relaciona l, compromís des i nteressat) 
en la durada; ja que més enlla de les reaccions immedi ates alguna cosa es 
construeix 

una imatge d' un mateix positi va pero també ben reali sta, les dues alhora 
i encara: 

no és veritat que certes capac itats adquirides durant una intervenció 
romanen més enll a d'acabada la intervenció? (Segons el professor Robbie 
Gi lligan, Uni versi tat de Dublin) 

Treballar en el camp social des del punt de vista de la resiliencia implica que 
el professional ha de fer un canvi de mirada i de lIenguatge en la manera 
d 'analitzar la realitat i de conceptualitzar els problemes. Quins són els 
aspectes fonamentals que ha de canviar? 

N' hi ha molts, que la resilienciacomparteix a vegades ambaltres aprox imacions: 

considerar la persona com una persona, sense reduir-Ia mai als seus 
probl emes, ni fer-ne «un cas», ev itar les etiquetes ; hem de parlar, doncs, 
d' una persona que té un handicap, i no d' un handicapat 

el di agnostic d' un sol problema no és complet, cal igualment cercar els 
recursos, alguna vegada també darrere deis comportaments que, a primera 
vista, són destructius; per exemple, quins tresors d' intel·ligencia poden 
amagar-se darrere l' organització d' un robament? Podem reori entar aquesta 
intel·li gencia sobre objectius més acceptables? 

la reparac ió d ' un problema és una cosa, pero per construir quelcom hem de 
trobar un punt positiu , ni que sigui petit, ínfim, pero positiu , ja que ningú 
no construeix a partir del negatiu ; per exemple, el senyor que perd el seu 
treball per motius de sa lut, que cau en la depress ió, i que rev iu , també en 
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durada, a partir del dia que descobreix un interes i una pass ió per les 
tapadores acolorides deis potets de crema de cafe que certes persones 
col·leccionen ... 

considerar la persona i el seu entorn ; la resiliencia es construeix en 
interacció; fins i tol Robinson e rusoe va poder solament sobreviure gracies 
a tot allo que hav ia apres d'altres aban s d'arribar a I' illa 

abandonar les idees del determinisme; sí, el temps és ilTeversible, no podem 
pas referel passat, la vida noés pas determinista, i en la majori a de situacions 
hem d'aprendre veure un ventall de possibilitats de creixement 

inspirar-se en experiencies d' altres, i acceptar que la so lució magica no 
existeix i que una solució també pot ser bona ni que no sigui generalit zable 

Preguntem-nos sempre: «Que podem ferconjuntamenl, a partirde la situac ió 
actual i a partir de la nostra histori a?» 

En alguns d' aquests casos cal, d'entrada, verificar si el milja on un treballa 
permetra una actitud o comportament així! 

Realment és viable mirar la persona des de les seves potencialitats o és 
inevitable centrar-se en les seves Iimitacions? 

Quan tinc un mal de queixal, aquest dolor m'aclapara en la me va percepció de 
totes les coses, encara que més del 99% del meu cos estigui bé ... La temptac ió 
és de veure només el mal. 1, al capdava ll , sovint som alla per fer front als 
problemes. Pero hem de lIu itar contra aquesta temptació. Sortosamenl, hi ha 
també educadors que cerquen gairebé naturalment allo que hi ha de bo en alu·es 
persones. 

Hem d' eixamplar la mirada sobre les potencialitats. Hem d' aprendre a veure més 
enlla de les aparences. Un repte ben difícil ! Podem desenvolupar metodes que 
ajudin a descobrir i extreure les potencialitats amagades? En cert casos, pOI 
ajudar I 'artde la terapia? Que hem de pensardeJamieOlivier, eljove xefdecuina 
angles, que ha reeixit a formar un grup de joves considerats com irrecuperables 
pels serveis socials a AnglatelTa? No pas tots, pero la majoria han esdevingut 
molt bons xefs de cuina. 

Dit aixo, tambédins d' una optica de res iliencia ningú no s'escapadecórrer ri scs. 
No pode m fer com si la resiliencia fes desapareixer els ri scs. 

v ostesemprehadonatmolta importancia a I'hwnorcom un element relacionat 
amb la resiliencia. L'humor és un tret innat de la persona o un element 
cultural? En qualsevol cas, es pot potenciar d'alguna manera un sentit de 
I'humorconstructiu? 
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Probablement I' humor és en part innat, pero potser en bona part depengui de 
la cultura i de les circumstilllcies. Sovint expressa una confianr¡:a profunda en 
la vida, també de cara a l' adversitat. 

Hom pot d'entrada esdevenir més conscient del seu propi sentit de I' humor (o 
de la seva carencia). Queés el queem fa riure? Que ho fa queja no puc riure més? 
Sovinl indica que tinc un enorme problema o que estic excess ivament cansat, 
tenso En aquest cas, no puc di stendre' m una mica, reposar? 

Sens dubte, cal admetre I'humor, una cosa que sovint no es dóna. Un cap pOI 
acceptar també I ' humor deis subordinats? Un meso'e, el deis alumnes? Sempre 
que I'humor sigui constructiu . 

Fixem-nos: 

Cal saber que hi ha límits: un no riu pas per lO!. Les ferides creades per 
I ' humor agress iu poden ser terribles, i la víctima es troba indefensa, ja que 
si es defensa es posa en ridícul ; les víctimes de la ironia o del sarcasme 
pateixen sovint en silenci, terriblement. 

L' humor constructiu té necessitat d' un clima de confianr¡:a; sense aquesta 
confianr¡:a I'humor esdevé de seguida molt agressiu. 

Fixa ' ten qui téel dretd ' iniciativa pera I'humor, En principi és la persona més 
«feble» dins d'una relac ió, pero la persona «forta» (exemple: mestre -
deixeble) pot assenya lar di scretament que I' humor és permes. 

L' humor necessita un certclima de poca tensió perdescloure's, del qual formen 
part de la confianr¡:a esmentada aban s, i el respecte de certes referencies 
explíci les o implícites. 

Mitjanr¡:anteljoc, lescanr¡:ons, els acudits, I 'experiencia del comjc (fi lm, teatre ... ) 
I'humor s'a llibera. Una cosa que pot ajudar: jugar un joc ben conegul , per 
exemple, el futbol , pero canvi ant-ne una o dues regles. 

En un grup n' hi ha prou que una o dues persones tinguin humor per arrossegar 
el grupo Que les persones sense massa humor que no desesperin I 

El més importan! de la resiliencia és que ens incita a buscar una esperanr;a 
realista (Friedrich Loesel) 

Stefan Vanistendael 
Socioleg i demograf 

Jesús Vilar 
Eli senda Pont 
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