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Per què simulem emocions?

Introducció

El principal propòsit d’aquest text és intentar explicar com els nens aprenen a controlar l’expressió
de les seves emocions, i com arriben a entendre que un somriure no sempre significa alegria, o
en altres paraules, que l’emoció externa no té per què coincidir amb l’emoció interna. També ens
plantejarem quines funcions poden tenir aquests aprenentatges en el desenvolupament de l’infant.
Per això, ens pot ser útil considerar com els nens milloren la comprensió de les emocions al llarg
de la seva vida.

El desenvolupament emocional

Pons, Harris i de Rosnay (2004) expliquen perfectament el desenvolupament emocional dels
nens des dels 3 fins als 11 anys. Cap als 3 o 4 anys, els nens ja comencen a reconèixer i anomenar
les emocions bàsiques, com estar content, trist, enfadat o tenir por. Cap a la mateixa edat, els
nens aprenen que algunes situacions determinades provoquen emocions als altres nens. Sabran
dir, per exemple, que si un nen rep un regal bonic, estarà content, o en canvi, si perd la seva joguina
preferida, estarà trist. A continuació, s’adonaran que no a tots ens agrada el mateix, i que, per
tant, una mateixa situació pot provocar diferents emocions en diferents nens depenent de quins
siguin els seus desitjos. En la mateixa etapa els nens entenen la relació entre l’emoció i la memòria,
essent capaços de veure que la intensitat de l’emoció disminueix amb el temps. Més endavant,
entre els 4 i els 6 anys, els nens comencen a ser capaços de relacionar les emocions amb les
creences. Així, aquests nens podran adonar-se que, quan la caputxeta vermella passeja pel bosc,
està contenta, perquè ella no sap que el llop l’està esperant a casa de la seva àvia. En canvi, els
nens més petits, diran que la caputxeta té por, perquè el llop l’està esperant (veure Bradmetz i
Schneider, 1999). Ja una mica més grans, entre els 6 i els 8 anys, comencen a utilitzar estratègies,
primer de conducta i després cognitives, per a regular les seves emocions. També començaran a
entendre, que una mateixa situació ens pot provocar emocions contradictòries. Per exemple, un
nen d’aquestes edats entendrà que algú pot estar content perquè el seu amic se’n va... [llegir més]
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PER QUÈ SIMULEM EMOCIONS? 
 
Francesc Sidera, becari del departament de Psicologia; Dr. Carles Rostan i Dra. Elisabet 
Serrat, professors del Departament de Psicologia 
 
1. Introducció 
El principal propòsit d’aquest text és intentar explicar com els nens aprenen a controlar 
l’expressió de les seves emocions, i com arriben a entendre que un somriure no sempre significa 
alegria, o en altres paraules, que l’emoció externa no té per què coincidir amb l’emoció interna. 
També ens plantejarem quines funcions poden tenir aquests aprenentatges en el 
desenvolupament de l’infant. Per això, ens pot ser útil considerar com els nens milloren la 
comprensió de les emocions al llarg de la seva vida.  
 
2. El desenvolupament emocional 
Pons, Harris i de Rosnay (2004) expliquen perfectament el desenvolupament emocional dels 
nens des dels 3 fins als 11 anys. Cap als 3 o 4 anys, els nens ja comencen a reconèixer i 
anomenar les emocions bàsiques, com estar content, trist, enfadat o tenir por. Cap a la mateixa 
edat, els nens aprenen que algunes situacions determinades provoquen emocions als altres nens. 
Sabran dir, per exemple, que si un nen rep un regal bonic, estarà content, o en canvi, si perd la 
seva joguina preferida, estarà trist. A continuació, s’adonaran que no a tots ens agrada el mateix, 
i  que, per tant, una mateixa situació pot provocar diferents emocions en diferents nens depenent 
de quins siguin els seus desitjos. En la mateixa etapa els nens entenen la relació entre l’emoció i 
la memòria, essent capaços de veure que la intensitat de l’emoció disminueix amb el temps. Més 
endavant, entre els 4 i els 6 anys, els nens comencen a ser capaços de relacionar les emocions 
amb les creences. Així, aquests nens podran adonar-se que, quan la caputxeta vermella passeja 
pel bosc, està contenta, perquè ella no sap que el llop l’està esperant a casa de la seva àvia. En 
canvi, els nens més petits, diran que la caputxeta té por, perquè el llop l’està esperant (veure 
Bradmetz i Schneider, 1999). Ja una mica més grans, entre els 6 i els 8 anys, comencen a 
utilitzar estratègies, primer de conducta i després cognitives, per a regular les seves emocions. 
També començaran a entendre, que una mateixa situació ens pot provocar emocions 
contradictòries. Per exemple, un nen d’aquestes edats entendrà que algú pot estar content perquè 
el seu amic se’n va de vacances, i en té moltes ganes, però al mateix temps pot estar trist perquè 
no podrà estar amb ell.  
Respecte al desenvolupament de la comprensió emocional, és important destacar que les 
emocions dels altres mai poden ser percebudes directament, sinó que sempre seran una 
inferència a partir de la situació que el nen observa. Per tant, no sempre serà fàcil pels nens 
comprendre com els altres es senten. Això requereix que el nen tingui una teoria de la ment, és a 
dir, de la capacitat de posar-se al lloc de l’altre i entendre els seus desitjos i les seves creences. 
A més a més, també cal considerar que de vegades la informació que les altres persones ens 
donen sobre les seves emocions pot no coincidir amb com es senten realment. En aquests casos, 
els nens, o fins i tot els adults, ens podem fer una idea equivocada de com es senten els altres, i 
això pot perjudicar les nostres relacions socials. De la mateixa manera, de vegades ens pot ser 
útil que els altres no sàpiguen com ens sentim realment. Arribar a comprendre que l’emoció que 
algú expressa pot no coincidir amb com aquesta persona es sent realment, pot ser molt útil als 
nens, tant per a comprendre el comportament dels altres com per a regular l’expressió de les 
seves emocions. 
 
3. El control de l’expressió emocional 
Diverses investigacions en el camp de la psicologia suggereixen que els nens, des que són petits, 
són capaços de regular l’expressió de les seves emocions, però sembla ser que ho fan sense ser-
ne conscients. Pamela Cole (1986) va dur a terme un experiment molt il·lustratiu al respecte. En 
aquest experiment van donar a nenes de 3 i 4 anys un regal que no els agradava. Quan els 
donaven el regal a soles, les nenes mostraven, amb l’expressió facial, la decepció que aquell 
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regal els causava. En canvi, quan les nenes rebien el regal davant d’un experimentador, les 
nenes utilitzaven el somriure com a eina per a amagar la seva decepció. El més sorprenent de tot 
és que aquestes nenes no s’adonaren que la seva expressió facial podia enganyar l’adult sobre 
les seves emocions. La pregunta que ens fem a continuació és, com els nens arriben a adonar-se 
que l’expressió de les seves emocions es pot controlar? Com s’adonen que un pot estar trist però 
posar cara de content? Des del nostre punt de vista, això pot ocórrer en situacions d’engany i en 
situacions de joc de ficció. 
 
4. L’engany 
Des que són ben petits, els adults imposen als nens normes sobre com s’han d’expressar en 
situacions determinades. Així, els nens aprenen en quines situacions no és adequat plorar, riure, 
o enfadar-se. D’aquesta manera, els nens van adequant el seu comportament expressiu 
(l’expressió facial, els gestos, el to de veu...) a les normes socials de la seva cultura particular, 
que dicten com i quan cal expressar les pròpies emocions. A aquestes normes se les anomena 
regles d’expressió. A través d’aquestes regles, sense ni adonar-se, el nen anirà adquirint control 
sobre l’expressió de les seves emocions. Una regla d’expressió de la nostra cultura seria, per 
exemple, mostrar alegria al rebre un regal, tant si ens agrada com si no. Per tant les regles 
d’expressió podrien explicar per què els nens controlen les seves emocions, però quan i com 
arriben a adonar-se que ho fan? Harris, Donelly, Guz i Rosemary (1986) proposen que els nens 
comencen a adonar-se que l’emoció externa pot ser diferent de la interna a partir dels 4-6 anys. 
Harris (1992) suggereix que ho fan a través del següent mecanisme. Quan el nen controla 
l’expressió de les seves emocions, això el pot portar a enganyar un observador. Llavors, el nen 
es pot adonar que el que l’observador pensa sobre les seves emocions, no coincideix amb els 
seus sentiments reals. Així el nen s’adona que la seva expressió emocional pot influenciar les 
creences dels altres. A partir d’aquest moment la regulació de la seva expressió emocional 
esdevé més flexible que abans (Josephs, 1994). Podríem dir que a partir d’aquest moment, el 
nen és capaç d’enganyar els altres sobre les seves emocions utilitzant l’expressió facial, tant per 
adaptar-se a les exigències socials com per a propòsits personals. En situacions socials noves, el 
nen tindrà més capacitat d’expressar les emocions de forma adequada. Així mateix, el nen 
s’adonarà que les emocions que expressen els altres no tenen perquè coincidir amb els seus 
sentiments reals, i aprendrà a malfiar-se de determinades expressions facials en segons quines 
situacions. Ara bé, això no implica que a partir de llavors el nen sempre estigui controlant 
l’expressió de les seves emocions d’una forma conscient sinó més aviat, que si li convé, serà 
capaç de fer-ho. 
 
5. El joc de ficció 
Però els nens no només controlen l’expressió de les seves emocions per a adequar-les a les 
normes socials. També, des de ben petits, controlen la seva expressió emocional en situacions 
de joc. Ja a partir dels 2-3 anys els nens comencen a participar en situacions de joc de ficció i 
aprenen a utilitzar la imaginació per a transformar la realitat, per fer veure coses que no són 
certes. És sobretot a través del joc que el nen desenvolupa la seva imaginació, que s’inventa 
d’altres realitats possibles. El nen aprèn a actuar independentment del que veu i del que sent i 
actua d’acord amb la situació que s’ha imaginat. Els objectes perden els seus usos habituals i 
adopten nous significats. Un plàtan ja no és un plàtan, sinó un telèfon. De la mateixa manera, a 
través del joc, el nen aprèn a comprendre els altres. Quan juguen, els nens atribueixen a les 
nines o ninots, primer sensacions (fred, calor, gana, set...) i després sentiments (content, trist, 
enfadat...). Més endavant, cap als 3 o 4 anys, el nen no només juga amb objectes sinó que 
esdevé capaç de posar-se al lloc d’altres persones, i de simular les emocions que aquesta 
persona sentiria en la situació que el nen s’està imaginant. És el que s’anomena joc de rols 
(veure Harris, 2005). Per exemple, quan els nens juguen a pares i mares, un nen que faci veure 
que és la mare, s’enfadarà de mentida, i posarà cara de enfadat si el nen que fa de fill es porta 
malament. Aquest fer veure que és una altra persona, aquesta simulació emocional, ajuda el nen 
en la comprensió de les emocions dels altres i, en definitiva, del món social. Però la qüestió que 
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ens plantegem és la següent: Quan el nen està simulant emocions en una situació de joc, fins a 
quin punt és conscient que l’emoció que s’expressa pot ser diferent de l’emoció interna? Seguint 
amb l’exemple del nen que fa veure que és una mare enfadada, fins a quin punt aquest nen és 
conscient que en realitat ell no està enfadat? O el que sembla més difícil: el nen que observa 
aquest nen, sap que en realitat no està enfadat sinó que només ho està fent veure? La resposta és 
aparentment senzilla. Aparentment. Diversos estudis suggereixen que els nens, ja a partir dels 3 
anys, comencen a distingir la realitat de la fantasia. Així, comprenen que, mentre que els 
objectes reals es poden veure i tocar, els objectes imaginaris no. Per tant, quan un nen fa veure 
que un plàtan és un telèfon, sap perfectament que l’objecte és un plàtan. Però, aquesta distinció 
entre el que és real i el que no podria ésser més difícil en el camp de les emocions. És cert que 
quan els nens estan immersos en situacions de joc i es posen en el lloc d’algun personatge, 
utilitzen una entonació de veu característica, i uns gestos típics, que donen informació al nen 
observador que allò que s’està representant no és real, sinó fictici. Aquesta informació no-verbal 
ajuda el nen observador a entendre, almenys a un nivell inconscient, que el nen que fa veure que 
és una mare enfadada, en realitat, no està enfadat. Però a vegades els nens interpreten malament 
aquesta informació no-verbal, i es prenen les simulacions emocionals dels altres com a reals. 
Aquestes equivocacions ens fan pensar que, malgrat que des de ben petits els nens són capaços 
de distingir entre la realitat i la fantasia, i de simular emocions, la seva habilitat per a 
comprendre que una emoció externa, simulada, pot diferir de l’emoció real o interna es va 
desenvolupant de forma més gradual. Un experiment de Sidera, Martí i Gabucio (en revisió) 
realitzat amb nens de 5 a 7 anys sembla donar suport a aquesta hipòtesi. En aquest estudi es 
presentà als nens una situació on uns nens estaven tristos perquè s’havien quedat sense berenar, 
però s’imaginaven que es trobaven un entrepà i feien veure que estaven contents. Els resultats 
d’aquesta investigació mostraren que, tot i que la majoria de nens entenien que l’entrepà era de 
mentida, se’ls feia difícil comprendre que el protagonista de la història pogués estar trist però fer 
veure que estava content. La nostra proposta és que a mesura que els nens van participant en 
aquest tipus de situacions de joc, van desenvolupant la seva capacitat de comprendre que una 
emoció simulada pot ésser això, una simple simulació, de manera que s’equivocaran menys a 
l’hora d’entendre els estats emocionals dels altres. Nosaltres pensem que és probable que 
aquesta capacitat es desenvolupi primer, prenent de referència un mateix, i després, els altres. És 
a dir, que un nen primer entendrà que ell pot posar cara d’enfadat sense estar-ho i, llavors, 
s’adonarà que el mateix succeeix per a les expressions emocionals dels altres.  
 
6. Un cas especial: Els nens autistes 
L’autisme és actualment diagnosticat, almenys en part, en base a dificultats en la imaginació 
(Jarrold, 2003). Fins i tot alguns s’ha suggerit que els nens considerats com a autistes tenen una 
particular manca de joc de ficció. En efecte, diversos estudis suggereixen que els nens autistes 
participen menys en situacions de joc de ficció que els seus companys. Sembla ser que els nens 
autistes sí que poden produir quelcom que sembla joc de ficció en algunes circumstàncies, però 
tenen dificultats en la seva producció espontània i creativa. En canvi, sembla ser que aquests 
nens no tenen problemes per a la comprensió d’aquest joc. Tot i això, sabem que els nens 
autistes sí que tenen problemes quan han d’expressar emocions en la parla espontània o a l’hora 
d’expressar les emocions complexes. De la mateixa manera, també s’ha vist que els nens 
autistes tenen problemes per entendre que algú pot modificar l’expressió de les seves emocions 
per a enganyar a un altre (Dennis, Lockyer i Lazenby, 2000). Així doncs, sembla ser que els 
nens autistes tenen dificultats tant per a simular emocions en el joc com per a comprendre que 
algú pot mostrar una emoció diferent de l’emoció que sent realment. És molt possible que això 
tingui repercussions en el seu desenvolupament de les habilitats necessàries per a comprendre i 
integrar-se en el món social. Conèixer les emocions dels altres és important no només per a 
comprendre els altres, sinó també per a conèixer la naturalesa dels esdeveniments que ens 
envolten. En efecte, fins i tot els bebès tenen en compte les expressions emocionals de la seva 
mare per a decidir si s’han d’acostar o allunyar d’algun element extern. Per això pensem que és 
molt important investigar la naturalesa d’aquest dèficit dels nens autistes en la comprensió i 
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expressió de les emocions per tal de poder aplicar programes d’intervenció que els ajudin a 
comprendre i a comunicar-se amb les altres persones. 
 
7. Perquè fingim emocions?  
Fins ara, hem vist que la capacitat de simular emocions es desenvolupa tant en contexts de joc 
de ficció com en contexts d’engany. En aquest últim apartat, considerarem per què és important 
aquesta simulació en el desenvolupament del nen. 
Primer parlarem sobre l’engany. Per què els humans enganyem? El fet de saber que, a través de 
la nostra expressió facial, els altres poden saber com ens sentim o com pensem, ens permet, 
almenys fins a un cert punt, controlar el que els altres pensen o senten cap a nosaltres. Serem 
capaços d’amagar informació que no ens convé, o fins i tot de crear falses creences en els altres. 
Evidentment, això ens pot reportar molts beneficis personals, com ara que els altres tinguin una 
imatge positiva de nosaltres, fer sentir bé els altres... i també beneficis materials, fent que els 
altres facin el que ens interessa... Ara bé, també és veritat que quan mentim, ja sigui mitjançant 
paraules o bé a través de l’expressió facial, correm el perill que els altres descobreixin la nostra 
mentida. Les conseqüències d’això poden ser desastroses. Els altres ens poden perdre la 
confiança, o fins i tot, el seu afecte. Així, després d’aprendre a mentir, el següent que els nens 
aprenen és a decidir quan convé mentir i quan no. Aquest punt és clau en el desenvolupament de 
les relacions socials del nen, i fins i tot de l’adult, però moltes vegades no serà fàcil triar què és 
el més convenient. L’afecte que tenim cap als altres i les idees que un ha adquirit sobre el que és 
bo i és dolent també influenciaran en aquesta decisió. 
Centrem-nos ara en el joc. Per què juguen els nens? Sembla ser que el joc de ficció és un 
context ideal per al desenvolupament de la capacitat simbòlica i de la capacitat de pensar més 
enllà de l’ara i de l’aquí. El joc de ficció, o en concret, el joc de rols, ajuda els nens a 
comprendre com les altres persones es poden sentir en situacions determinades. Per exemple, 
jugar a fer veure que és mestre pot ajudar el nen a saber com se sent el mestre quan està renyant 
algú, o quan un nen no li fa cas. En aquestes situacions, el nen no només es fica al lloc d’un 
personatge, sinó que també simula les emocions que aquest personatge sentiria en la seva 
situació. Així, si uns nens juguen, i el que fa de mestre renya el que fa de nen, el nen que fa de 
nen pot plorar perquè l’han renyat. Sembla evident, doncs, que a través d’aquest tipus de 
situacions, el nen aprèn que les emocions que un expressa no tenen per què coincidir amb les 
emocions reals. Aquest aprenentatge ajudarà el nen a entendre que les emocions dels altres 
poden ser falses, i podrà així distingir millor quan els altres nens o els adults fan broma, respecte 
de quan són seriosos. Pensem en una situació habitual que es pot donar amb nens de preescolar, 
quan estan amb un adult. Un nen petit està jugant, i l’adult fa veure que s’enfada. Però arriba un 
moment, que l’adult ja en té prou del joc, i s’enfada de veritat. El fet que el nen petit no s’adoni 
de quan s’està enfadant realment, pot causar-li conseqüències negatives, com ara rebre una bona 
esbroncada o ser castigat. En canvi, un nen més gran, serà més capaç de distingir quan l’adult fa 
veure que està enfadat de quan ho està realment. De la mateixa manera, quan aquest nen més 
gran faci veure que s’ha enfadat, també es plantejarà si els altres entenen la seva broma o bé es 
pensen que s’ha enfadat de veritat, i evitarà així, possibles malentesos. 
Així doncs, des del nostre punt de vista, és molt important per al nen aprendre a simular 
emocions i a veure si les emocions que els altres expressen són reals o no. D’això en dependrà, 
almenys en part, la seva comprensió del món emocional que l’envolta i el tipus de relacions que 
aquest nen establirà amb els altres. 
Per aprofundir el tema del desenvolupament de les emocions en els nens, podeu llegir l’article 
"Les emocions en nens/es en edat escolar" publicat en aquesta mateixa secció de la revista. 
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