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es de fa molts anys, quan tor-
no de la facultat passo per da-
vant de la Sagrada Família,
pedalant tranquil·lament pel

renovat carril bici del carrer Provença.
D’uns anys ençà m’he fixat que, cada
cop amb major freqüència, moltes per-
sones immortalitzen el moment fent-
se una selfie, malgrat vagin en grup. El
fenomen de les selfies ha pres molta
volada, especialment però no única-
ment entre els joves, els quals s’afa-
nyen a penjar-les a les xarxes socials.
Segurament, la facilitat que ofereixen
els mòbils i les tauletes justifica part
d’aquest increment. Tanmateix, fa
l’efecte que qui es fa la selfie està més
enamorat d’ell mateix que no pas inte-
ressat per l’activitat que està realit-
zant, les persones amb qui la compar-
teix o la bellesa o la història de l’indret
on es troba. Fins a cert punt recorda el
que li passava al Narcís mitològic, en-
amorat del seu reflex. A mitjan març,
la revista PNAS va publicar un article
que començava dient: “El nivell de nar-
cisisme està incrementant entre la jo-
ventut occidental, i contribueix a la ge-
neració de problemes socials com ara
les agressions i la violència.”

EL NARCISISME ES DEFINEIX com la com-
plaença excessiva en les pròpies quali-
tats o obres, i es comença a manifestar
entre els 7 i 11 anys. Des del punt de
vista psicològic, les persones narcisis-
tes se senten superiors i creuen ser
mereixedores d’un tractament espe-
cial, motiu pel qual tendeixin a menys-
prear les altres. Un dels principals pro-
blemes socials és que, quan són con-
trariades o se senten humiliades, se’ls
activen respostes agressives precons-
cients, que dirigeixen de manera física
o psicològica cap a les persones més
properes a elles o les que creuen res-
ponsables de la contrarietat. S’ha de-
mostrat que les tendències narcisistes
tenen una certa base genètica, en di-
verses variants gèniques relacionades
al neurotransmissor serotonina, que
intervé en l’estat d’ànim i les emo-
cions. Tanmateix, les experiències
personals i els factors familiars, so-
cials i educatius també tenen, com és
lògic, una importància cabdal en la gè-
nesi d’aquest tret de la personalitat.
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HI HA DUES TEORIES sobre l’origen social
del narcisisme. Una parteix de
la hipòtesi que és la sobrevaloració
dels pares que fa creure als fills de
manera irreal que les seves capaci-
tats i els seus drets són superiors als
dels altres. L’altra, que és la manca
de calidesa en la relació entre els pa-
res i els fills, i que es desenvolupa
com un mecanisme d’autodefensa
per afavorir l’autoestima. Doncs bé,

segons els resultats del treball que
he esmentat a l’inici de l’article, el
narcisisme es veu potenciat sobretot
per la sobrevaloració dels pares.

TANMATEIX, SEGONS una altra recerca
publicada a la revista Scan a principis
d’any, a nivell cerebral el narcisisme es
reflecteix en circuits neurals relacio-
nats amb el dolor social, que es genera
quan ens sentim exclosos o víctimes
d’una injustícia, de manera que vin-
dria a ser una resposta preconscient
per superar aquest dolor i incremen-
tar l’autoestima. Possiblement per
aquest motiu les selfies són ràpida-
ment pujades a les xarxes socials, les
quals, al mateix temps, disminueixen
la calidesa de les relacions humanes.
Potser aquesta manca de calidesa
també contribueix, junt amb la ten-
dència dels pares a sobrevalorar els
fills, a incrementar el nivell de narci-
sisme. L’impacte social negatiu so-
bre l’agressivitat i la violència que ai-
xò pot tenir ens hauria de fer refle-
xionar a nivell individual i col·lectiu
sobre el model educatiu, familiar i de
relacions socials que oferim.
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a meva amiga Cristina, que mai no
abandonaríem ni ens abandonaria si fos

un vaixell i que podria ser la protagonista o
la intèrpret de molts de contes, ho va es-
criure de manera poètica: “Doncs si jo por-
tés ni que fos una gota de sang dels homes
de la meva vida, em sentiria molt reconfor-
tada.” Dient que els estima, feia una relació
dels amics als quals, segons una resolució
recent del Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea (TJUE), es podria prohibir que dones-
sin sang considerant que pot ser justificada
tal prohibició. De fet, s’ha procedit a aques-
ta prohibició a França i en altres països de la
UE, que a vegades es vanta de no excloure
els homosexuals, a diferència d’altres parts
del món. Jo ho diré d’una manera més pro-
saica: aquesta resolució continua abonant
uns prejudicis llargament arrelats que duen
a l’estigmatització d’unes persones per les

seves pràctiques sexuals amb l’argument
feixista que formen part d’un grup de risc.

Ai, la por dels homosexuals, encara sos-
pitosos de tenir la sang impura, de ser por-
tadors de malalties o ser transmissors
d’infeccions. Recordo els primers anys en
què va manifestar-se la sida entre nosal-
tres: era una malaltia d’homosexuals, que,
havent rebut un càstig per la seva promis-
cuïtat, havien de ser apartats perquè no
contaminessin la resta. Donant continuïtat
a les seves reflexions sobre la significació
social de les malalties, Susan Sontag va
escriure un opuscle a propòsit de la sida
en què afirmava que aquesta malaltia su-
portava una metàfora pesant: la infecció,
la contaminació, el contagi. La realitat clí-
nica era reemplaçada per la fantasia para-
noica alimentada per uns infames. Sontag
tenia present que Jean-Marie Le Pen havia
parlat de confinament, de “sidatoris”, de
centres on recloure els infectats. Fa anys
que és sabut que la sida no és una “malal-
tia d’homosexuals” amb les conseqüèn-
cies que implicava tal supòsit. Però els fills
de Le Pen, i semblants, infecten Europa.
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