
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de març, dia internacional de la 

felicitat 
Gràcies a una iniciativa del Regne de Bhutan, que considera la Felicitat Nacional Bruta més important que 

el Producte Interior Brut, el 28 de juny de 2012 l'Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 66/281, 

publicada el 12 de juliol, acordà proclamar el 20 de març Dia Internacional de la Felicitat, a fi de reconèixer la 

rellevància de la felicitat i el benestar com a aspiracions universals dels éssers humans i la importància de la seva 

inclusió en les polítiques de govern. 

La resolució convida a tots els Estats membres, a les organitzacions nacionals, locals i internacionals, a la societat 

civil i a totes les persones a celebrar aquest diada i promoure activitats concretes, especialment en l'àmbit de 

l'educació. 
La felicitat és un sentiment agradable de satisfacció i absència de patiment, també podríem definir-la com un 
estat de l’ànim plenament satisfet. Alguns termes que designen estats de l'esperit similars són 
joia, alegria o benestar. Els seus antònims són la tristor i la pena. La paraula està molt lligada a les experiències 
personals. 

El terme és un dels més importants en filosofia, atès que la seva recerca acostuma a ser l'objectiu primordial de 

l'ésser humà. Fins al punt que les doctrines filosòfiques han estat configurades segons la manera com cadascuna 

creia que hom podia aconseguir la felicitat. Així, segons l’hedonisme i l’epicureisme, hom l’aconsegueix mitjançant 

el plaer; segons Sòcrates, Plató i Aristòtil, mitjançant la raó; segons l’estoïcisme, mitjançant el domini del dolor i 

de les passions; segons el cristianisme, mitjançant el sacrifici i la caritat, etc. 

 

Físicament, està associada a la dopamina, per això certes drogues poden induir artificialment un estat que 
simula el de la felicitat. 
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Primer de tot es tractaria de saber realment què és la felicitat, la filosofia ha tractat 
aquest tema recurrentment. 
 
1(Sch) 
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860 
El Arte de ser feliz, o Eudemonología  
Madrid : Nórdica, 2018 
 
1(Spi) Len 
Lenoir, Frédéric 
El Milagro Spinoza : una filosofía para iluminar nuestra vida  
Barcelona : Ariel, febrero de 2019 
 
1(09) Thi 
Thivet, Jean-Philippe 
Filosofía para ser feliz : 10 filósofos, 10 visiones sobre el arte de ser feliz  
Barcelona : Bruguera, 2018 

 

El testimoni de certes persones ens pot donar una visió més personal. 
 
92(100) Ame 
Amela, Víctor 
Grandes contras : la mejor selección de entrevistas sobre la mente humana, el amor 
sabio y la búsqueda de la felicidad  
Barcelona : Alienta, DL 2015 
 
El tractament de la felicitat en altres cultures ens hauria d’obrir la ment. 
 
155 Pan 
Pantzar, Katja 
Sisu : el secreto finlandés para un estilo de vida feliz  
Barcelona : Roca, 2018 
 
 
155 Pun 
Punset, Elsa 
Felices : en cinco segundos, en dos horas, toda la vida, en la antigua China, en 
Londres ... : la felicidad a tu manera  
Barcelona : Destino, 2017 
 
155 Wik 
Wiking, Meik 
Hygge : la felicidad en las pequeñas cosas : descubre por qué los daneses son los 
más felices del mundo y cómo tú también puedes serlo  
Barcelona : Cúpula, 2017 
 
 
155 Yos 
Yoshimura, Miyuki 
21 claves japonesas de la felicidad  
[Madrid] : Titilante Ediciones, [2019] 
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298 Osh 
Osho, 1931-1990 
Alegría : la felicidad que surge del interior  
Barcelona : Debolsillo, DL 2012 
 
 
Com gestionem les nostres emocions i aconseguir la felicitat està molt relacionat, hi ha 
un munt de llibres que parlen d’això. 
 
155 Ben 
Bennett-Goleman, Tara 
Alquimia emocional  
[Barcelona] : Millenium, febrero  de 2019 
 

152 Nar 
Nardone, Giorgio 
Psicotrampas : identifica las trampas psicológicas que te amargan la vida y encuentra 
las psicosoluciones para vivir mejor  
Barcelona [etc.] : Paidós, 2014 
 
 
152 Pin 
Pineda Oliva, David 
Sobre las emociones  
Madrid : Cátedra, 2019 
 
155 Pun 
Punset, Eduard, 1936-2019 
Viaje a las emociones : las claves que mueven el mundo : la felicidad, el amor y el 
poder de la mente  
Barcelona : Destino, 2010 
 
152 Roj 
Rojas Estapé, Marian 
Com fer que et passin coses bones : entén el teu cervell, gestiona les teves emocions, 
millora la teva vida Publicació  
Barcelona : Columna, 2019 
 
 
Hi ha molts llibres que parlen de com aconseguir la felicitat o estats de felicitat més 
sovint, aquí en trobareu una selecció. 
 
155 Cam 
Camps, Victòria 
La Búsqueda de la felicidad  
Barcelona : Arpa, febrero de 2019 
 
155 Mar 
Martínez Ortiz, Manuela 
Escucha tu cerebro : la clave de la neurofelicidad 
Barcelona : Plataforma, 2015 

155 Ris 
Riso, Walter 
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Maravillosamente imperfecto, escadalosamente feliz : diez premisas liberadoras que 
transformarán tu vida de manera radical  
Barcelona : Zenith, 2016 
 
155 Nog 

Noguchi, Yoshinori 

L'Última lliçó : la meravellosa clau per fer que la teva vida brilli  

Barcelona : Comanegra, març del 2020 

 

616.89 Wat 
Watzlawick, Paul, 1921-2007 
El Arte de amargarse la vida  
Barcelona : Herder, 2014 
 

 

 A vegades no cal anar gaire lluny, la felicitat la podem trobar a la panxa. 

 

613.2 Elc 

Elcacho, Neus 

La Dieta de les emocions : troba l'equilibri emocional amb l'alimentació  

Barcelona : Columna, 2018 

 

613.2 Zap 

Zaplana, Carla 

Menja net : alimentació per al cos, la ment i les emocions  

Valls : Cossetània Edicions, març de 2019 

 

 

641 Riv 
Rivas, Rosa 
Carme Ruscalleda : felicitat  
Barcelona : Columna, 2018 
 
Un altre clàssic, el diner no dóna la felicitat, tot i que tenir uns mínims sempre ajuda. 
 
294 Koi 
Koike, Ryunosuke 
Felices sin un Ferrari : vivir con un poco es bueno para el alma 
Barcelona : Duomo, 2016 
 
339 Gar 
García Novoa, Ana 
Vivir mejor con menos : trucos para simplificar tu vida y aumentar tu bienestar  
Madrid : Océano Ambar, cop. 2010 
 
 
339 Bau 
Bauman, Zygmunt, 1925-2017 
La Felicitat es fa, no es compra = [Joys of life made, not bought] 
Barcelona : Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2013 
 

Educar els petits perquè siguin més feliços, hauria de ser una prioritat. 
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087.1 Her 
Hernàndez, Gaspar 
Contes per ser feliç : històries per ajudar els més petits a viure millor  
Barcelona : Estrella Polar, novembre del 2011 
 
152 Ala 
Alabart, Miquel Ángel 
Educació emocional i família : el viatge comença a casa  
Barcelona : Graó, 2016 
 
155.4 Car 
Carpena, Anna 
Com et sents? : educació socioemocional dels cinc als dotze anys  
Vic : Eumo, 2012 
 
155 Ala 
Álava Sordo, Sílvia 
Queremos que crezcan felices : cómo ser los padres maravillosos que siempre 
recordarán, de la infancia a la adolescencia 
Madrid : JdeJ, 2015 
 
155.4 Bri 
Briggs, Dorothy Corkille 
El Nen feliç : la seva clau psicològica  
Barcelona : Gedisa, 2017 
 
37.01 Tib 
Tiba, Içami 
¡Quien ama, educa! : cómo enseñar a sus hijos a ser felices  
Barcelona : Obelisco, 2004 
 
371 Wal 
Walker, Timothy D. 
Ensenyar com a Finlàndia : 33 estratègies senzilles per a aconseguir més felicitat a les 
aules 
Barcelona : Viena, 2017 
 
 
 
La salut física i mental ens ajuden a ser més feliços. 
 
 
614 Via 
Via Redons, Josep Maria 
La Sanitat catalana des d'una altra perspectiva : la salut i la felicitat de les persones  
Lleida : Pagès, 2009 
 
796.422 For 
Forsberg, Emelie 
Córrer i viure : troba la força, l'equilibri i la felicitat  
Barcelona : Columna, 2019 
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A vegades les explicacions més fàcils són les més encertades, trobar els elements 

físics que ens ajuden a tenir més felicitat potser ho simplifica tot més. 

 

612.8 Bre 
Breuning, Loretta Graziano 
Los Hábitos de un cerebro feliz : reentrena tu cerebro para aumentar los niveles de 
serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas  
Madrid : Prisanoticias Colecciones, 2018 
 
613.2 Hol 
Holick, Michael F. 
La Vitamina de la felicidad : la solución de la vitamina D para mejorar nuestra salud 
física y emocional  
Barcelona : Grijalbo, febrero de 2020 
 
No hi ha una fórmula per a tothom, però hi ha rutines que ajuden a molta gent a trobar 
una millor salut emocional, claus per la felicitat. 
 
658.3 Kon 
Kondo, Marie 
La Felicitat a la feina : organitza la teva vida professional  
Barcelona: Ara Llibres, agost del 2020 
 
64 Kon 
Kondo, Marie 
La Felicitat després de l'ordre : una classe magistral il·lustrada sobre l'art d'organitzar i 
endreçar 
Barcelona : Ara Llibres, 2016 
 
72 De B 
De Botton, Alain 
La Arquitectura de la felicidad  
Barcelona : Lumen, 2016 
 

 
Potser al final ens estem obsessionant amb la felicitat? És la suposada felicitat un altre 
producte en venda... 
 
155 Cab 
Cabanas, Edgar 
Happycracia : cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas  
Barcelona, España : Paidós, marzo de 2019 
 
158 Dob 
Dobelli, Rolf 
El Arte de la buena vida : 52 sorprendentes caminos hacia la felicidad, la riqueza y el 
éxito 
Barcelona: Alienta, 2019  
 
155 Per 
Pérez Álvarez, Marino 
La Vida real en tiempos de la felicidad : crítica de la psicología (y de la ideología) 
positiva  

http://aladi.diba.cat/record=b1897916~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1897916~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1951311~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1951311~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1955283~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1840527~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1840527~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1860216~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1919006~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1920098~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1920098~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1922230~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1922230~S171*cat


 

Madrid : Alianza editorial, [2018] 
 
155 San 
Santandreu, Rafael 
No hi ha res tan terrible : la filosofia dels més forts i feliços  
Barcelona : Rosa dels Vents, 2018 
 
658.3 Hsi 
Hsieh, Tony 
Delivering happiness : cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios 
[Barcelona] : Profit, cop. 2018 
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