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Exercici per a joves: 

Atributs essencials... 

 

Què és el més important d’un telèfon? Que faci bones fotos? Que les trucades 

s’escoltin bé? Que tingui una pantalla gran? Que navegui per internet molt 

ràpid? Que tingui molta capacitat? Que tothom et miri quan el treus? 

 

I què és el més important d’una bona jaqueta? Que abrigui? Que sigui calenta? 

Que cridi l’atenció? Que et faci sentir envejat quan la portis? Que doni més 

seguretat? 

 

Què és el més important de tenir una parella? Que compartiu junts una mica de 

vida? Que us ho passeu bé plegats? Que et sentis estimat o estimada? Que et 

tingui admiració? Que t’ajudi a fer els deures? Que tothom et miri? Que es deixi 

fer de tot quan esteu a soles? Que et faci molts regals? 

 

Què és el més important d’un cinema? Que es vegi bé la pel·lícula? Que tingui 

bon so? Que t’hi deixin menjar xuxes i crispetes? Que puguis fer enrenou i no 

et cridin l’atenció? Que tinguin una bona programació de pel·lícules? 

 

Tot el que ens envolta té uns atributs essencials i uns atributs condicionats. Els 

atributs essencials són aquelles característiques que defineixen un objecte, 

persona, situació, esdeveniment, etc... 

 

Però, de la mateixa manera, tot el que ens envolta té uns atributs condicionats 

o accessoris als que sovint donem més importància que als atributs essencials. 

Un mòbil ha de servir per moltes coses però no per fer-te sentir més segur. Una 

jaqueta ha de servir per moltes coses però no per fer-te sentir envejat. Una 

parella ha de servir per moltes coses però no per a abusar del seu amor 

incondicional.  

 

Però quin és el problema? Doncs que sovint fem eleccions i prenem decisions 

tenint en compte només els atributs accessoris o condicionats. 

 

Els atributs essencials satisfan una necessitat, mentre que els accessoris 

satisfan un desig. El problema apareix quan confonem un desig amb una 

necessitat. Vols que fem un exercici? És molt senzill: quan hagis de comprar 

quelcom nou o prendre una decisió, fes una llista de les teves necessitats i 

desitjos. 
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Per exemple, jo em vull comprar unes sabatilles. Necessito que siguin 

còmodes, que m’agafin bé el peu, que no em facin mal i que siguin 

impermeables. 

 

Molt bé, ara fes una llista dels teus desitjos. Jo, en el meu cas, desitjo que 

siguin maques i originals. 

 

Ara, quan vaig a triar les sabatilles tinc algunes coses més clares. Hi ha unes 

sabatilles molt xules però que no són impermeables. A què li he de donar més 

valor? Al fet que són molt maques o que no són impermeables? 

 

En cas de dissonància hem de donar més pes als atributs essencials que als 

atributs condicionats. I per acabar, una cosa més: els atributs condicionats o 

accessoris sovint ens despisten dels objectius, ens fan prendre decisions que 

no ens ajuden i fan que altres persones puguin patir. 

 

No ho oblidis, els atributs essencials són els que més ens ajudaran en les 

decisions. 

Per a qualsevol dubte o consulta envia’ns un correu a: 

somi@comuandorra.ad 


