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La pitjor mare del món

Anna Manso

Amb 
la tribu

El túnel del temps

Servidora està molt
satisfeta que l’etapa
nadó hagi quedat
enrere

PASSAT. Per la pitjor mare, entrar en una botiga de puericultura
suposa quedar atrapada en el túnel del temps. C. CALDERER

P
asso cada dia davant la bo-
tiga estupenda de roba i
trastos per a nadons. Veig
els aparadors i la corrua
de parelles formades per
futurs pares i mares; fu-

tures mares i àvies; també, esclar, pels
pares i mares amb la L tatuada al
front, i, per acabar, per les mares i àvi-
es de fa poc. Entren i surten amb un
somriure de futura felicitat o de feli-
citat acabada d’estrenar. Aquesta úl-
tima felicitat, de vegades, és felicitat
però amb una dosi de son, patiment
i dubtes que els han deixat tan estu-
pefactes que s’aferren a la compra
d’un pitet verd fluorescent amb l’es-
perança que la modernor ho curi tot.
Cada dia passo davant la botiga, però
ahir hi vaig entrar i vaig quedar atra-
pada en el túnel del temps.

Amnèsia
L’impacte va ser gran: vaig adonar-
me que pateixo amnèsia. La falta de
memòria o, més aviat, l’oblit de fets
cronològics tampoc tan llunyans, és
absoluta. O podria dir “era”, perquè,
de sobte, una quantitat infinita de vo-
cabulari va abandonar la masmorra
on l’havia tancat el meu cervell i va
desfilar, eufòrica, pel taulell de la bo-
tiga. Bodi, xumet, penjoll-sonall per
a embarassades, manteta, gandule-
ta, escoliosímetre (peça per dur els
nens penjats), banyereta (ara en te-
nen un model galàctic estil Falcó
Mil·lenari que em fa molta enveja),
mòbils (dels que es pengen al sostre,
dels altres encara ningú ha inventat
res per a nadons, però tot arribarà),
cadires evolutives, walkie-talkies per
sentir quan es tiren un pet (també
per poder fer el vermut amb els amics

amb els nadons és la de tieta perfec-
ta i cangur perfecta de petits nadons
aliens perfectes. Perquè, malgrat que
hi hagi qui no s’ho cregui, servidora
amb les tres perles pròpies ja en té
prou i està molt satisfeta que l’etapa
nadó hagi quedat enrere. Parlaré, ai-
xò sí, de l’estupor que vaig sentir en
adonar-me que, com les serps o els
protagonistes de la sèrie V, he mudat
de pell per esdevenir una altra mena
d’ésser viu.

La meva mare, que va haver de fer-
se càrrec d’una quantitat de menors
que considero heroica (set!) pateix el
mateix fenomen i tem haver estat víc-
tima d’un cas de possessió. “No sé com
podia, és com si aquella dona capaç
de tot no hagués estat jo”. Però era
ella, ho certifico. Igual que les fotos
on surto ullerosa, i amb els minime-
nors d’edat que tinc a càrrec penjats
com micos de qualsevol part del meu
cos, són una prova irrefutable que la
dona animosa de cabells curts era jo.
Tenia llavors l’energia psicotròpica
que et dóna el mandat biològic pel
qual mataries abans de permetre que
els petits menors d’edat que tens a
càrrec es quedin sense un plat de fa-
rinetes a taula, un vídeo educatiu amb
música de Mozart i una mare capaç
de dur-los a la placeta a quarts de vuit
d’un matí de dissabte. Sincerament,
no m’estranya que l’energia psicotrò-
pica s’hagi esgotat.

Ara sota la pell primera hi ha apa-
regut una dermis menys tibant i fa-
bulosa però més resistent que embol-
calla el que sóc ara, la pitjor mare del
món. I ben feliç.
e
Anna Manso és mare, escriptora i
guionista

a la terrassa, mentre el nadó fa la mig-
diada i somia quan sigui gran i pugui
fer el vermut amb els amics a la ter-
rassa), cotxets a preu de Rolls-Roy-
ce i moltes altres coses que compra-
des en una botiga d’aquest ram et
costen deu vegades més que si ho fas
en qualsevol altre lloc.

Estupor
Confessaré l’alleujament que sento
per haver deixat enrere una època de-
liciosa per la qual no sento cap mena
de nostàlgia. La meva relació actual

Criatures de foto

PRECOÇ. Amb només 10 mesos, al Bernat ja

li agrada fullejar el nostre diari. TRES COSINETS. El Nuno, el Jan i l’Abril, tres

cosins que s’ho passen d’allò més bé junts.
ON ÉS EL TRUC? Pel seu setè aniversari, al’Oriol li han regalat un joc de màgia.

Envia’ns la teva foto a: criatures@ara.cat
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El pare que et va matricular

Pares ventrílocs

Hi ha una capriciosa llei compen-
satòria per la qual l’obsessió que
tenim perquè el nostre nen

aprengui a parlar va lligada a la quan-
titat de moments incòmodes que ge-
neren les seves paraules un cop xer-
ren pels descosits. És com si, avorrits
de tenir-nos amorrats a escassos cen-
tímetres de la seva pobra carona re-
petint-los cada dia deu o dotze vega-
des allò de “Digues paaaaapa”,
decidissin fer-nos-ho pagar amb es-
creix. Comencen els primers anys re-
petint el nostre nom fins a fer-nos-el
avorrir. “Papa, tinc son”, “Papa, tinc
set”, “Papa, tinc caca”, “Papa, tinc pi-
pí”, “Papa, vull una galeta o una pilo-
ta o una joguina o no sé què vull però
m’és igual perquè la qüestió és que et
penedeixis d’haver-me fet aprendre
a parlar”. Després es fan més grans i
amplien el seu vocabulari, però això
no fa més que incrementar la seva cro-
ada anti-papa-pesat. Davant amics i
parents, quan els dius de repetir al-
guna ocurrència de les seves, callen
com putes i et miren com si no sabes-
sin de què els estan parlant, mentre
que a mig sopar són capaços de repro-
duir aquell comentari sobre l’implant
capil·lar o sobre les tetes postisses dels
teus companys de taula que havíeu
fet a casa i quedar-se tan tranquil.

Deu ser per això, per aquest pànic
que tenim tots els pares davant la pos-
sibilitat més que probable que el nos-
tre fill ens faci quedar malament da-
vant els coneguts, que cada cop més
s’està posant de moda el paper del pa-
re ventríloc. Fixeu-vos-hi, segur que
en teniu un ben a prop. Es tracta del
pare que parla en boca del seu fill, el
que s’anticipa a la resposta del seu
nen i et dóna la informació que nin-
gú li ha preguntat. Feu la prova. Mi-
reu de preguntar mirant al nen per-
què no en quedi cap dubte: “Com va,
Martí? Que t’agrada l’escola?” No fa-
lla. Abans que el pobre Martí tingui
temps de contestar-te “I a tu què t’im-
porta, mamarratxo!” , el seu pare, tot
i no dir-se Martí sinó Eugeni, et con-
testarà: “Molt, m’agrada molt. I la se-
nyoreta està molt contenta amb mi!”
Ja podeu insistir, que no us en sorti-
reu. No sentireu una sola paraula del
nen. El pare ventríloc t’ho contesta-
rà tot, fins i tot imitant-li la veu, al més
pur estil Mari Carmen i Doña Roge-
lia. No ho sé, he de reconèixer que fa
gràcia una estona però arriba un punt
que et vénen ganes de dir al pare: “Es-
colta, no et sàpiga greu, cada dia ho
fas millor, de debò, però, sincerament,
el nen té molta més gràcia”.

Lluís Gavaldà

Lluís Gavaldà
és cantant

Així fa de
mare

Núria Parlon
“Deixa el mòbil, mama”

Núria Parlon és alcaldessa i mare de la Dóttir, de set anys. Va créixer i viu a Santa Coloma de
Gramenet, d’on és l’alcaldessa des del 2009. De ben jove ja militava al PSC, va estudiar ciències
polítiques, li agrada la muntanya i cada dia es lleva ben d’hora per córrer deu quilòmetres
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E
m vaig adonar que
m’estava perdent
coses importants
de la meva filla

quan anava a les reunions
de l’escola i veia que les
altres mares sabien quin
pintor tocava aquell tri-
mestre, si Miró o Dalí, i jo
anava tota despistada.

Costa trobar temps.
Quan puc dedicar tot el
meu temps a la Dóttir,
com durant les vacances,
descobreixo coses que
m’he anat perdent durant
el curs, coses que et pas-
sen per alt. L’estiu és una
època molt maca per això.
Però arriba de nou el
moment de tornar a
classe i és dur. És com si
ens tornéssim a allunyar i
llavors la meva filla sent la
necessitat de mostrar-me
el seu afecte amb intensi-
tat, i m’abraça amb força.
No vol que ens separem.

Com us organitzeu?
Al migdia i a la tarda la
meva mare va a buscar-la
a l’escola. De fet, amb la
Dóttir s’estan repetint
situacions de la meva
infància, perquè jo tenia
una relació molt estreta

amb la meva àvia
materna. Era molt més
estricta que la meva mare.

Vivíeu juntes?
Vivíem al mateix replà. A
través de les galeries
podíem parlar. La meva
àvia era una dona de
poble. Era molt severa
amb l’educació. En canvi
la meva mare em deixava
més corda. Ara ella no és
tan quadriculada amb la
Dóttir com ho era la meva
àvia amb mi. Com que ella
s’està moltes més hores
que jo amb la nena, és qui
li marca els hàbits.

Heu canviat els papers.
Com que jo tinc menys
temps, faig la part
diguem-ne més creativa.
Quan arribo al vespre
parlo amb ella, ens expli-
quem què hem fet durant
el dia i llegim una estona.
Salvant les distàncies, és
el mateix que van fer la
meva mare i la meva àvia.

Ja ho veig.
Quan era petita m’agra-
dava molt jugar amb
l’aigua i sempre anava
d’amagat a buscar-ne al
lavabo per banyar les
meves nines. Però l’àvia
s’enfadava perquè jo

patia angines i no
m’anava bé. Em renyava
dient: “La culpa és de la
teva mare, que et deixa
fer de tot”. I jo ara també
li deixo fer moltes coses a
la Dóttir. Ja m’agrada
que, de tant en tant, en
faci alguna, però dins
d’uns límits. Però ella
també em renya.

Sí? Com?
L’altre dia anava amb la
seva àvia per la rambla de
Sant Sebastià i anava
dient “a aquesta alcal-
dessa l’haurem de renyar
perquè no neteja prou,
allà hi ha una bossa de
plàstic”. I cada cosa que
trobava pel terra la llen-
çava a una paperera. O de
vegades, quan som a casa,
la Dóttir em diu: “Deixa el
mòbil, mama”.

D’on ve, aquest nom?
La meva mare, la meva
germana i jo vam fer jun-
tes un viatge a Islàndia i
ens va agradar molt. En
islandès dóttir vol dir filla
de i vaig decidir que, si
mai tenia una filla, es
diria així.

Com t’ha canviat tenir-la?
Un fill sempre et canvia,
però no te n’adones per-

què és una evolució que
fas de manera natural.
Ara la manera de mirar el
món és una altra. De sobte
un dia et trobes en una
situació i veus que abans
actuaves de manera total-
ment diferent.

I com ha canviat a la teva
família?
Nosaltres no hem estat
mai una família de cele-
brar les coses, ni de
veure’ns gaire sovint.
Però després del naixe-
ment de la nena ens vam
començar a reunir més.
Va ser com tornar a
l’època en què érem peti-
tes. Vam recuperar l’ale-
gria d’estar tots junts. I en
aquests moments, quan
ens tornem a veure tots,
recuperen molts records
de la nostra infància, un
temps que havia quedat
difuminat.

Què agraeixes especial-
ment als teus pares?
Que sabessin trobar
l’equilibri entre imposar-
me una certa disciplina i
deixar-me autonomia per
decidir les meves coses.
Aquesta combinació és
molt important. Espero
ser capaç de saber fer el
mateix.e
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a la portada

Filla, tindràs un
germanet

L’arribada d’un nou fill s’ha de viure com un regal i com una oportunitat per a tota la família. Segons
els experts els pares han de traslladar aquesta bona notícia al fill o els fills que tinguin i implicar-los
en el dia a dia del nadó perquè se sentin, també, protagonistes. Acceptaran millor el nouvingut

La por a perdre protagonisme pot
fer sorgir la gelosia i la inseguretat

PRESENTACIÓ. La Laia
presenta el seu germà als
companys de classe.
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Per a més informació
‘Ábrazame mamá’
M.L. Ferrerós. Ed. Planeta
‘En Teo i la seva germana’
Violeta Denou.
Ed. Estrella Polar
‘Un germanet per a l’Eva’
Roberto Aliaga.
Ed. Imaginarium

Nou escenari
Com organitzar-se
e
Amb el naixement d’un nou membre, cada família
s’organitza com pot. Jennifer Barrios, mare de l’Iñaki,
de 4 anys, i de la Noa, de 2, recorda que el principi “va
ser complicat”. “Ell era molt petit i quan la nena va néi-
xer va patir molta gelosia, però no contra la Noa, sinó
contra mi, perquè jo tenia tot el dia la nena enganxada al
pit. Per exemple: si es feia mal, no venia a buscar-me a
mi, com sempre havia fet, sinó que anava a buscar el seu
pare”. Barrios apunta que aquesta actitud “va durar uns
tres mesos, però després va canviar totalment. “Ima-
gino que va entendre que per molta ràbia que em
demostrés, la nena no deixaria de mamar, i ja es va tran-
quil·litzar molt”, afegeix. El van fer participar en la tria
del nom de la criatura i també col·laborava en el bany o
el canvi de bolquers. Ara, diu, “s’estimen amb bogeria i
tenen l’edat perfecta per compartir: estan molt bé ple-
gats”. Luciana Criado també va patir a l’inici del naixe-
ment de la seva filla Olivia perquè el Gianluca, que tenia
3 anys, no s’ho va prendre gaire bé. “Mai li ha volgut fer
mal ni res d’això, però durant l’embaràs es van ajuntar
moltes coses. I quan la nena va néixer li costava pair que
no estigués tant per ell”.

PALOMA ARENÓS
FOTO: CRISTINA CALDERER

D
es del moment
que Mari Àngels
Rincón i Jordi
López es van assa-

bentar que esperaven un
segon fill, no van trigar
gens a comunicar-l’hi a la
seva filla, la Laia, que lla-
vors tenia 3 anys. “L’hi
vam dir al començament
perquè ens va semblar
que era una gran notícia i
volíem implicar-la en tot
el procés i que se sentís
important. És cert que, al
principi, ella volia una
germaneta, i quan li vaig
dir que esperava un nen
no s’ho va prendre gaire
bé –recorda la Mari
Àngels–. Per solucionar-
ho, el dia que em vaig fer
una ecografia li vaig dir
que l’Oriol no es va voler
girar perquè ella no el
volia veure. Llavors se’n
va adonar i va canviar
radicalment. En tot
moment s’ha portat i es
porta com una segona
mare. Ens ajuda moltís-
sim”, detalla la parella
somrient.

Aquest curs la Laia fa
P-4 i va a la classe dels
Sols de l’escola pública
Joanot Alisanda de Saba-

dell. Després de detectar
que els alumnes petits se
solien neguitejar o que els
costava assimilar el canvi
quan naixia un germanet,
l’equip d’educació infantil
(P-3, P-4 i P-5) va propo-
sar una iniciativa acolli-
dora a la direcció. “A més
de parlar a classe de la
importància de tenir un
germà i que ells ja són els
grans i poden ajudar molt,
se’ns va acudir dedicar
una part de la jornada a
l’activitat que la família
vingués amb el nadó i el
germà o la germana gran
el presentés a la classe, als
seus companys”, explica
Mireia Casas, mestra de la
Laia. “És un acte molt
senzill, que dura una
mitja hora, però de resul-
tats molt efectius, perquè
els nens se senten prota-
gonistes i molt orgullosos
de ser germans grans”,
afirma. La directora del
Joanot Alisanda, Mont-
serrat Vinyals, valora
positivament aquesta
proposta, que es va enge-
gar ara fa quatre anys:
“Només ho fem a infantil
perquè els més grans ja no
tenen aquestes necessi-
tats. Els petits, de vega-
des, poden estar gelosos,
no entenen gaire bé el que
passa... i amb aquesta ini-
ciativa se senten protago-
nistes i ben acollits. Els fa
sentir-se bé i estan orgu-
llosos de presentar el seu
germanet als amiguets de
classe”, subratlla.

El 9 d’octubre la família
López Rincón va presen-
tar el seu fill de tres mesos,
l’Oriol, a la classe de la
Laia. Els alumnes, asse-
guts en rotllana, espera-
ven expectants conèixer el
nadó. “Quines preguntes
teniu?”, proposa la Mireia
als alumnes de 4 anys. El
Francesc pregunta si té
dents. “Cap”, diu la mare.
La Martina vol saber
quants anys té. “Zero,
només té tres mesos,
encara no té un any”, res-
pon el Jordi. “I què
menja?”, vol saber la Clàu-
dia. La Mari Àngels diu
que biberó i que després
de canviar-li el bolquer en
prepararan un. La Laia,
una mica nerviosa perquè
és el centre d’atenció,
supera la prova amb una
seguretat admirable. Li
dóna a la mare el bolquer
nou i la capsa de tovallole-
tes. Un cop l’Oriol està
net, prepara gairebé sola
el biberó per al germanet.
Els companys el remenen
i també senten que for-
men part de la història.
“Quina sort que té l’Oriol
de tenir la Laia de ger-
mana gran” o “L’Oriol està
molt tranquil de veure la
Laia” són algunes de les

frases positives que la
mestra va dient al llarg de
la sessió. També parla de
la presentació de quatre
germanets més que van
fer a P-3, un any molt pro-
lífic: el petit Guerau, del
Guillem; la Clara, del
Sergi; l’Olivia, del Gian-
luca, i la Jana, de l’Aleix.
Tots ho recorden feliços,
especialment els que en
van ser protagonistes.

La iniciativa d’aquesta
escola és molt interes-
sant. “L’arribada d’un nou
germanet és una bona
notícia i un regal per a
tota la família i ho hem de
tractar d’una manera
natural i amb la il·lusió
que comporta”. Així ho
valora la coach per a pares
Clàudia Bruna, formada
en programació neurolin-
güística i que també és
mare. En els seus tallers
per a famílies Bruna deta-
lla: “La naturalesa és sàvia
i el naixement d’un ger-
manet ja porta el seu pro-
cés d’adaptació tant per
als pares com per als ger-
mans. És un procés gra-
dual, comptem amb 9
mesos de preparació, més
uns quants més, fins que
el nen té cada cop més
presència dintre de la
família”. Aquesta coach,
formada a Londres,
afirma: “Si tractem l’arri-
bada d’un germanet com
una oportunitat i no com
un problema ens afectarà
d’una manera molt dife-
rent en la nostra actitud i
en la nostra relació amb
els fills i amb la parella.
Com diu Stephen Covey,
el 10% de la vida són coses
que et passen i no pots
controlar, però el 90%
restant és com reacciones
enfront d’aquest 10%. Tot
depèn de la teva actitud. A
més, com diu Carl Jung,
els nens estan educats pel
que fa el gran i no pel que
diu. Si tens una actitud
positiva cap al naixement
d’un nou germanet, segu-
rament els teus fills
també la tindran. Si et
veuen tranquil i feliç amb
la situació, ells també ho
estaran”, raona.

Maria Luisa Ferrerós,
psicòloga i autora d’una
desena de llibres de cri-
ança, també veu que el
naixement d’un germà és
“un autèntic regal per a
tothom i se li ha de fer
entendre al germà gran
que és un vincle per sem-
pre, compartiran jocs,
potser l’habitació, i apren-
dran moltes coses l’un de
l’altre”. La psicòloga,
especialista en neuropsi-
cologia, aconsella que si el
germà gran és més petit de
dos anys “no convé expli-
car-li la notícia fins que
l’embaràs estigui molt

avançat perquè els nens
petits no controlen
l’espera ni el temps i se li
pot fer molt llarg, i això
pot anar en contra dels
pares, especialment de la
mare”. Ferrerós, com
Bruna, defensa que “no hi
ha d’haver un salt gaire
gran entre la vida que feia
el nen gran abans del nai-
xement i la de després”.
“Cal evitar canvis subs-
tancials i no és moment de
retirar bolquers, treure
xumets, canviar-lo
d’habitació... Es pot fer
uns mesos abans o uns
mesos després. No hi ha
pressa”, afegeix. Ferrerós
també recorda que la
gelosia infantil s’ha de
viure i deixar-la fluir. “El
fet de tenir un germanet
t’ensenya molt, ja que no
estàs sol al món, hauràs
de compartir la vida amb
la teva família, amb
l’escola i amb la societat.
És bo que es frustrin, però

“Se senten
protagonistes i
molt orgullosos
de ser germans
grans”, explica
Mireia Casas

“Els petits, de
vegades, estan
gelosos, no
entenen gaire
bé el que passa”,
diu Vinyals

Cal tractar
l’arribada del
nou fill com
una oportunitat
i no com un
problema

sempre acompanyant,
sostenint aquest nen amb
recursos i molta estima”.
Bruna tampoc és partidà-
ria de reprimir els senti-
ments: “La gelosia forma
part de l’ésser humà. El
que podem fer en aquests
casos és deixar que el nen
descobreixi i conegui
aquesta emoció i que la
processi i donar-li suport i
comprensió. Si ho trac-
tem així, quan aparegui
altra vegada la sabrà gesti-
onar millor”, argumenta.

I una pregunta recur-
rent i sense resposta
única. Cal regal per al
gran? Hi ha pares que si el
germà gran és petit li
expliquen que el nadó li
portarà un regal, d’altres
que prefereixen que si els
avis o els tiets han de fer
algun detall al nadó pen-
sin en el germà gran. I n’hi
ha que declinen qualsevol
objecte material i, en
canvi, fan algun detall,
com el plat preferit del
nen, preparen un pastís
plegats o fan una excursió
especial. Ferrerós opina:
“No és bo pensar que el
germà gran necessita un
regal quan neixi el petit.
És com si ens amaguéssim
d’alguna cosa, com si vol-
guéssim desviar l’atenció.
S’ha de viure el naixement
amb naturalitat. Ara, si el
germà gran és molta
estona a l’hospital i tot el
món porta regals al petit i
està per ell, potser val la
pena que rebi un detallet”,
suggereix la psicòloga.e

PROTAGONISTA. La Laia participa molt activament a l’hora d’ocupar-se del petit
Oriol. I ho va demostrar en la sessió que van fer a l’escola.
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Flors de Bach

Vigila el que
et dius

El diàleg que mantenim amb nosaltres matei-
xos, el que ens diem en el nostre fur intern, i a
vegades expressem de viva veu, pot contribu-

ir a forjar-nos una autoimatge positiva i unes ex-
pectatives optimistes o bé dinamitar-nos l’autoes-
tima i abocar-nos al pessimisme. Els pares hem
d’encaminar els fills a construir-se una narrativa
saludable i reparadora del que són i el que els pas-
sa. El que diem de nosaltres i, molt especialment,
el que diem d’ells i els ensenyem a dir-se esdevé es-
sencial de cara al seu autoconcepte. Hem de parar
bé l’orella en com es defineixen i es qualifiquen, i
ajudar-los a reconduir-ho i a suavitzar-ho, si cal.

Cada vegada que els pares o els mestres sentim
una criatura que es diu a si mateixa que és una tòti-
la, una inútil, una desgraciada o qualsevol altra co-
sa semblant o pitjor hem de recomanar-li que es
tracti millor i que vigili el que es diu. Cada vegada
que profereix missatges negatius o denigrants so-
bre si mateixa, hem de convidar-la a buscar altres
maneres de dir-s’ho, més amables i considerades.

Sobre els actes, no sobre la persona
Una de les regles que podem ensenyar-li és aplicar
els qualificatius sobre els seus actes i no sobre la se-
va persona. Comportar-se com una tòtila no és el
mateix que ser-ho. Fracassar en un objectiu no sig-
nifica ser un desgraciat. Però si ens qualifiquem com
a tals, tenim més números per sentir-nos-en. De la
mateixa manera que si justifiquem categòricament
la nostra incapacitat per a alguna cosa l’accentuem
més encara. Una altra de les fórmules per narrar-se
més positivament és evitar les generalitzacions. Els
sempre, mai, tot i res són devastadors. “Sempre em
surt tot malament” és depriment. “Hi ha coses que
em surten malament” o “Avui això m’ha sortit ma-
lament” és completament assumible i compatible
amb una sana autoestima.

Eva Bach

Eva Bach, escriptora i
pedagoga, aporta reflexions
sobre la comunicació entre
pares i fills a partir d’una
frase que ens ajudi a educar

Històries

També va ser petit

Si pensem en la influència que
va tenir el seu regnat i en la lle-
gendària fortalesa del seu ca-

ràcter, ja podem deduir que la rei-
na Victòria d’Anglaterra era una
escollida, una dona forta entre els
febles, una supervivent. Això és ai-
xí, no n’hi ha cap dubte, però hi ha
una dada molt més objectiva que
ens ajudarà a fer-nos a la idea de fins
a quin punt estem davant d’una for-
ça de la naturalesa: el seu avi, el rei
Jordi III, va tenir quinze fills. Bé,
doncs cap de tots els seus descen-
dents mascles va sobreviure a la in-
fantesa, així que la Victòria és, com
dèiem, una supervivent, en el sen-
tit més literal de la paraula.

La Victòria era filla del duc de
Kent, Eduard, quart fill del rei, i de
la princesa Victòria de Saxònia-Co-
burg. El seu avi era el rei
Jordi III. El pare de la
Victòrias’haviafetelron-
so a l’hora de contreure
matrimoni i només ho va
ferquanelseupare,elrei,
elvapressionarenaquest
sentit per garantir la suc-
cessió a la Corona brità-
nica. Es va casar amb la
princesa Victòria de
Saxònia-Coburg, que
aportava dos fills al ma-
trimoni –Carles Frede-
ric i Feodora–, fruit de la
seva unió amb el príncep
Emili Carles de Leinin-
gen. La primera i única fi-
lla del matrimoni entre
el duc de Kent i la prince-
sa Victòria va ser Alexan-
drina Victòria, coneguda
familiarmentambelnom
deDrina.Nomésvuitme-
sos després del seu nai-
xement, el seu pare, el

Sílvia Soler

duc de Kent, va morir d’una greu
pneumònia i, una setmana després,
tambévamorirelseuavi,elrei.L’he-
reu al tron era Guillem IV, que no
tenia fills, així que la petita Victòria
era, de sobte, la segona en la línia de
successió. En aquest context, doncs,
lanena–queteniacomallenguama-
terna l’alemany– va començar a es-
tudiar anglès i altres idiomes i a ser
educada per arribar a ser la futura

reina d’Anglaterra. La nena era es-
pavilada i sensible i no semblava dis-
posada a deixar-se dominar.

Va créixer sota l’exagerada i ti-
rànica protecció de la seva mare,
víctima d’una obsessió malaltissa
per custodiar aquella nena de futur
excels, com demostra el fet que
compartissin habitació fins a la ma-
joria d’edat de la Victòria. L’altra
persona que tenia cura de l’educa-
ció de la Victòria era Fräulein
Lehzen, una institutriu severa pe-
rò afectuosa. Quan tenia 11 anys va
morir el seu oncle, que regnava amb
el nom de Jordi IV, i va succeir-lo
el seu germà, Guillem IV. La Victò-
ria només tenia dotze anys quan li
van comunicar el càrrec que li to-
caria ocupar algun dia, el de reina
d’Anglaterra. Sembla que la nena

va quedar-se en silenci i,
segons després, va assegu-
rar amb convenciment:
“Seré una bona reina”.
Molts anys després adme-
tria que, malgrat aquesta
reacció, la notícia l’havia
fet plorar molt. Quan el rei
Guillem IV va morir, la
Victòria ja tenia divuit
anys i va ser coronada rei-
na dels anglesos. Sembla
que el primer que va exi-
gir va ser una cambra per
a ella sola. Tot i les tenses
relacions amb la seva ma-
re, l’estricta moral que ella
li havia transmès va deixar
petja en la formació de la
noia. Així ho va demostrar
durant el seu regnat, que
va durar 63 anys, conegut
com a època victoriana.
e
Sílvia Soler és escriptora

La nena era
espavilada i
sensible i no
semblava disposada
a deixar-se dominar

Reina Victòria

Nens, a la cuina!

Avui el Marcel sopa i dorm a casa el
pare. El pare sap que a la motxilla
hi trobarà, com cada dimecres, una

nota: “Al nen li toca sopar peix”. Tem la
nota i considera que la seva exparella li fa
terrorisme culinari. Ell no en té ni idea
de cuinar, no li agrada el peix i pensa que
amb tants dies que té la setmana, no cal-
dria destinar precisament els dimecres
al peix. De bon grat ell portaria el Marcel
a sopar a una hamburgueseria: s’estalvi-
aria de cuinar, faria feliç el nen i trans-
formaria el dimecres al vespre en una fes-
ta.Peròno,lapesadadelasevaexs’entesta
a enviar-li la noteta dels nassos del peix.

El primer dimecres que li tocava elp
Marcel va anar a la peixateria, va fer cua
pacientment amb allò de “Qui és l’últim?”
i, quan ja semblava que li arribava el torn,
va descobrir que la tanda va per núme-
ro. Després d’esperar una eternitat, va
comprar uns rogers fresquíssims que cos-
taven una ronyonada. Els magnífics ro-
gers van anar gairebé íntegres a les es-
combraries perquè el Marcel va trobar-hi
cent dues espines. La segona setmana va
optar per uns bastonets de peix arrebos-
sats. El nano va ser força feliç, però la se-
güent nota que va rebre de la mare era
força explícita: “Els bastonets congelats

són una merda”. Ara compra llenguado,
rap, orada, tot de primera, malgrat que
el nen ho posa en l’últim lloc del rànquing
de les preferències gastronòmiques, fins
al punt que manifesta el seu disgust a anar
a casa el pare perquè “sempre hi ha peix”,
mentre que a casa la mare els menús són
carn arrebossada, macarrons o biquinis.
L’home treu foc pels queixals, però no li
queda cap altre remei que cuinar peix els
dimecres, per això avui, desesperat, m’en-
via un missatge per demanar-me una idea
triomfal.

La meva recepta infal·lible es basa a
suavitzar el gust del peix, per un costat,

i, per l’altre, el més important: cuinar
plegats, per reforçar vincles i col·leccio-
nar records i vivències. Barregem 250 g
de farina, 100 g de mantega tova, un ou
i un polsim de sal. Ho pastem fins a te-
nir una massa fina. L’estirem amb un
corró i hi folrem un motlle engreixat i
enfarinat. Barregem 400 g de bacallà
esmicolat, una patata bullida i aixafa-
da, quatre ous batuts, 500 ml de nata
líquida i un pessic d’orenga. Ho posem
sobre la massa i ho enfornem mitja ho-
ra a 200 ºC. I a gaudir!
e
Ada Parellada és cuinera

Ada Parellada

A casa el pare menjo un peix molt bo

ALEXANDER BASSANO
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Embaràs

Seguir els indicis
Com saber si hi ha embaràs

TRINITAT GILBERT

E
l primer indici que
va fer pensar a
l’Emma (34 anys)
que estava emba-

rassada és la tranquil·litat
que sentia. El segon van
ser les nàusees que li arri-
baven a la boca quan feia
la dutxa del matí, sense
esmorzar. Quan menjava
ja l’hi passava, però entre
la calma i les nàusees
tenia dos motius per pen-
sar que tenia un fill a la
panxa. Ara bé, tampoc no
les tenia totes, perquè va
trigar 10 mesos a quedar-
se embarassada. Tant la
seva parella com ella en
tenien moltes ganes, però
no va ser immediat.
L’Emma recrorda: “Al
final estava gairebé obses-
sionada, perquè m’anava
tocant els pits per veure si

me’ls trobava inflats i
m’indicaven que estava
embarassada”.

Hi va haver un dia que
va pensar que ja n’hi havia
prou d’estar tan atenta a
possibles indicis, i va ser
llavors quan van arribar la
tranquil·litat i les nàusees
a la dutxa. L’endemà de
les primeres basques, el
Dia de la Mercè del 2009,
es feia la prova del Predic-
tor. “El tenia a casa de feia
mesos, perquè un dia
volíem fer un cim de
3.000 metres i em pen-
sava que podria estar
embarassada. Abans de
fer el cim, vam aturar-nos
en una farmàcia per com-
prar-ne un, però al cap de
l’estona em va venir la
regla, i el Predictor es va
quedar intacte”. El cas és
que el Predictor va ense-
nyar les dues ratlles de

color rosa, i a partir d’aquí
es va dissipar la recerca de
sospites. Estava segura
que estava embarassada.
Avui el fill, el Joan, té 2
anys i 4 mesos, i imita la
panxa de la seva mare
posant-se una pilota sota
el jersei. L’Emma torna a
estar embarassada, de la
seva segona criatura.

I en aquest segon cas es
pot dir que sap del cert
que estava embarassada
des del quart dia de
l’embaràs. Per Carnaval
es va trencar el peu i va
haver d’anar a l’hospital.
Abans que li fessin cap
prova li van preguntar si
estava embarassada. Ella
va respondre que potser
sí, perquè amb la parella
havien decidit anar a bus-
car el segon fill. Els met-
ges li feien la prova de
l’embaràs, però sortia

negativa. Li van enguixar
la cama i la van enviar a
casa. “La prova havia sor-
tit negativa, jo em trobava
bé físicament, però el cap
em deia que estava emba-
rassada. Tenia el pensa-
ment ben clar que ho
estava”, diu l’Emma. Per
això quan li van receptar
heparina perquè la sang
no se li coagulés, perquè
tenia la cama mobilitzada,
va decidir comprar un
Predictor.

El Predictor va tornar a
ensenyar les dues ratlles
rosa. Estava embarassada,
segons els seus càlculs, de
quatre dies. El dia 1 de
l’embaràs havia estat el
matí que havia anat a
l’hospital. “El ginecòleg
em va explicar que en
situacions tan recents és
normal que la prova que
em van fer a l’hospital
sortís negativa”. Si en el
primer embaràs l’Emma
havia tingut indicis físics
clars, en el segon el seu
cap l’havia encertada a la
primera.

Com detectar-ho
Per la seva banda, Elisa
Llurba, adjunta del servei
d’obstetrícia i mare de
tres criatures, explica que
ella va notar tots els possi-
bles indicis que poden fer
pensar a una dona que
està embarassada. El pri-
mer és el retard en la
menstruació. Després,

PISTES. Les nàusees al matí van ser l’indici que va portar l’Emma a fer-se un test d’embaràs quan estava esperant el Joan. Ara espera el segon fill. E.ARCOS

Unes nàusees a primera hora del matí poden ser símptoma d’embaràs. La ciència
explica per què apareixen i què pot fer pensar a la dona en una possible gestació

INTUÏCIÓ. L’Elisa assegura que en els seus
embarassos va notar tots els indicis possibles. E.LL.
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En família

Plantes
medicinals

He rebut un correu electrònic en cadena en
què se m’adverteix sobre “els remeis naturals
que Brussel·les i la indústria farmacèutica ens
volen prohibir”. “Imagini que el seu fill, o la
seva parella, estigués greument malalt
–diuen–. I que existeix un remei natural, sense
perills ni efectes secundaris, que potser el
podria curar. Però la Unió Europea li prohi-
beix utilitzar-lo”.
e

Després d’una sèrie d’acusacions contra l’EFSA
(Agència Europea de Seguretat Alimentària) , l’Ins-
tituto para la Protección de la Salud Natural
(www.ipsn.es) ens demana firmar una petició per,
entre altres coses, “reformar el paper de l’EFSA […]
incloent sancions si aquesta agència s’extralimita
en les seves competències”. Obliden, potser, que
els “remeis naturals” que poden curar una perso-
na “greument malalta” són medicaments. I l’EF-
SA no té res a veure amb els medicaments, que es-
tan sota el control de l’EMA (Agència Europea del
Medicament).
e
Per comercialitzar una planta com a medicament
només cal demostrar-ne l’“ús tradicional”. Al web
www.ema.europa.eu es pot trobar àmplia informa-
ció sobre plantes medicinals, distingint-ne l’“ús ben
establert” (el que està científicament provat) i l’“ús
tradicional” (el que no ho està). Els que volen ven-
dre productes “naturals” gens naturals (pastilletes)
i no tenen cap prova de la seva eficàcia, en lloc de
registrar-los com a medicaments ho fan com a “su-
plements nutricionals”. Són aquests els que depe-
nen de l’EFSA. Són aquests els que l’IPSN (un por-
taveu de la indústria farmacèutica alternativa)
defensa: al mateix document ens parlen de l’àcid al-
falipoic, el coenzim Q10, la glucosamina, la condro-
ïtina... Són aquests els seus “remeis naturals”?
e
A la publicitat i a l’etiquetatge dels aliments no es
pot afirmar que curen una malaltia concreta (ales-
hores serien medicaments i haurien de complir les
estrictes regulacions de l’EMA). Sí que poden fer
al·legacions de salut (health claims) genèriques, del
tipus “ajuda a fer baixar el colesterol” o “afavoreix
el trànsit intestinal”. L’EFSA (www.efsa.europa.eu)
exigeix proves científiques d’aquestes al·legacions,
i fins ara ha rebutjat la majoria de les sol·licituds,
per a desesperació i escarni de la indústria alimen-
tària (ni els L-casei de Danone ajuden les defenses,
ni la xocolata Kinder ajuda a créixer...). Però ni es
prohibeix la xocolata ni els suplements nutricio-
nals; només es prohibirà dir mentides a la publici-
tat o a l’etiqueta. I ja era hora. I la indústria farma-
cèutica encara té la barra de demanar la nostra firma
per “sancionar” a qui els ha posat en evidència.

Carlos González és doctor en pediatria

Carlos
González

Famílies... parlem-ne

Ensenyar a anar
pel món

Qualsevol situació és bona per
aprendre, i també per ensenyar,
a anar pel món. En situacions

del dia a dia, quan es va a la piscina, a
la muntanya, agafant el transport pú-
blic o anant a peu, si es tenen els ulls
oberts hi ha moltes oportunitats per
comprendre que hi ha moltes mane-
res d’anar pel món i algunes no són
gens aconsellables. En molts mo-
ments hi ha la tendència de creure
que avui tot és possible perquè aques-
ta societat ha canviat molt. La veritat
és que en el moment en què es mira
el que fan algunes persones, es posa
en evidència que cal tenir més cura i
que no tot és ni apropiat ni cal accep-
tar-ho com si fos normal en els temps
moderns.

Parlar per telèfon amb veu mode-
rada, mirar si en una vorera estreta
passa una persona carregada o amb
una criatura, buscar una paperera per
tirar el que no volem, cedir el seient
del tren o el metro a una persona gran,
saludar, demanar si us plau i donar
les gràcies, mirar on trepitges o res-
pectar el torn a la cua per comprar...
són situacions i accions petites (per
dir-ho així) més que desitjables, ja
que creen un ambient i desvelen una
actitud vers l’entorn i les persones
ben diferent de si no es fa d’aquesta
manera. No es tracta d’anar criticant
el que es veu o només explicar i do-
nar normes a les criatures, sinó que
el que cal és actuar de manera siste-
màtica per crear rutines. Comentar
el que agrada i veure per què hi ha si-
tuacions poc apropiades.

Aquesta manera d’aprendre a anar
pel món ha de començar des de ben
petits, en tots els llocs on es vagi, en
qualsevol situació, i sense justificar
que, per raons d’edat, amb allò de “ja
ho aprendran”. Perquè el risc de no
fer-ho és que aprenguin, però just el
que no s’ha de fer. I després és més
complicat de modificar. Per edat, no
cal posar els peus als seients, es pot ce-
dir el seient a una persona gran i seu-
re a la falda, no trepitjar la gespa i no
tocar tot el que es veu encara que cri-
di l’atenció. És una manera molt inte-
ressant d’entendre que les normes te-
nen una raó de ser i que no estan fetes
per molestar o privar de llibertat sinó
ben al contrari, ja que permeten que
tot funcioni millor i recordar que les
llibertats col·lectives són un valor que
calpotenciarperquèregulenelscapri-
cis o les impulsivitats. Aquest apre-
nentatge tindrà repercussions positi-
ves a curt, mitjà i llarg termini.

M. Jesús Comellas

Maria Jesús
Comellas és
doctora en
psicologia
i pedagoga

l’augment del volum dels
pits. També el restrenyi-
ment, l’abdomen inflat,
les nàusees o vòmits i, fins
i tot, petites pèrdues. “Les
pèrdues poden fer pensar
que són com menstruaci-
ons, però no ho són, per-
què l’embrió s’està aca-
bant d’implantar a la
paret uterina”.

En aquest sentit, l’obs-
tetra de Salut de la Dona
Dexeus, Eva Meler, argu-
menta que la culpable de
les nàusees i vòmits dels
primers dies d’embaràs és
la coneguda com l’hor-
mona de l’embaràs, de
nom gonodrotropina cori-
ònica humana. En canvi,
la somnolència, molt
típica també de la dona
embarassada, és per culpa
de la progesterona, produ-
ïda pel mateix ovari.

Finalment, Patricia
Zabala, ginecòloga i obs-
tetra de l’Institut Mar-
quès, indica que per sortir
de dubtes hi ha dues
maneres de detectar
l’embaràs. La primera és
la que està més a l’abast,
que és el test d’orina, de
venda a les farmàcies. Els
aparells detecten l’hor-
mona de l’embaràs, que se
segrega amb l’orina, i que
per això fan dues ratlles
de color rosa. De totes
maneres, “cal dir que pot
ser que la prova surti
negativa i que la dona
estigui embarassada”,
puntualitza. En canvi, a
l’inrevés, si surt positiu,
no falla mai. La segona
prova és l’anàlisi de sang,
que es fa en “casos de
dubte en situacions deli-
cades de salut, com ara
per descartar que hi hagi
un embaràs fora de
l’úter”, diu Zabala.

Són mètodes que avui
són ben fiables i que en
fan oblidar d’altres que es
feien servir antigament,
com la prova de la gra-
nota. Segons recorda
Patricia Zabala, “s’injec-
tava l’orina d’una dona en
el sac limfàtic dorsal de la
granota femella i mascle a
la vegada”. Si la dona
estava embarassada,
l’orina hauria segregat
l’hormona gonadotropina
corionica humana i en la
granota femella provo-
cava “la posta d’ous en les
següents 12 hores després
de la injecció de l’orina”.
Quan s’injectava l’orina
en una granota mascle,
l’animal ejaculava al cap
de tres hores d’haver fet el
test. Per tot plegat es
tenia la certesa que la
dona estava embarassada.
Però aquest “és un
mètode arcaic, que ja es va
deixar de fer servir fa
molts anys”, conclou la
ginecòloga.e

Símptomes
A tenir en compte
e1
Alteracions digestives
(vòmits, nàusees)
e2
Cansament
e3
Somnolència
e4
Micció freqüent
e5
Tensió mamària (aug-
ment del volum de pits i
molèsties)
e6
Augment de sensibilitat
sensorial d’olfacte i gust
e7
Retard de la menstruació

Què cal saber?
Abans de l’embaràs
e
Tan bon punt la dona tin-
gui la idea de concebre un
embaràs, “cal fer una
visita preconceptual al
ginecòleg”, afirma Eva
Meler, obstetra de Salut
de la Dona Dexeus. “Un
mes abans de l’embaràs, la
dona ha de prendre àcid
fòlic, que preveu defectes
en la formació del tub
neuronal”. Ara bé, segons
la ginecòloga, l’àcid fòlic
pot continuar durant tot
l’embaràs. “Nosaltres el
prescrivim tot la gestació
sencera, perquè també
creiem que preveu parts
prematurs, malgrat que
només s’ha pogut demos-
trar la importància que té
durant el primer trimes-
tre d’embaràs”, reconeix
Meler.

Alguns canvis
El cos s’altera
e
Anatomia modificada
Com explica Patricia
Zabala, ginecòloga i obs-
tetra de l’Institut Mar-
quès, el cos de la dona
s’adapta a canvis anatò-
mics, fisiològics i de
metabolisme.
e
Les hormones actuen
Els canvis hormonals,
que just comencen en
l’inici de la concepció,
són els responsables dels
canvis fisiològics.
e
Metabolisme alterat
Les adaptacions afecten
tots els òrgans i sistemes
(metabolisme de l’aigua
corporal, sistema cardio-
vascular, respiratori, uri-
nari, canvis hematolò-
gics, esquelet, canvis
endocrins, mames, pell,
cabells). Augmenta la
gana durant tot l’emba-
ràs si no hi ha nàusees.
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Adolescència

Pares
policia en
un món 2.0

GEMMA CASTANYER

“S
i un dia hagues-
sis de mostrar-
li la selva al teu
fill, com li ense-

nyaries? El deixaries
entrar sol perquè al cap
d’uns anys en sortís ple de
ferides? Tancaries els ulls
pensant que no és el teu
problema? O entraries
amb ell explicant-li quin
és cada animal que us tro-
beu i els perills que com-
porten? Segurament
optaries per la tercera, oi?
Doncs amb la xarxa s’ha
d’actuar amb el mateix
sentit comú”, afirma
Ramon Arnó, advocat i
creador juntament amb
l’enginyer en telecomuni-
cacions Jaume Guasch de
www.lafamiliadigital.es,
una web que vol donar
eines pràctiques a pares i
escoles per afrontar els
reptes que planteja la rea-
litat 2.0.

“No es tracta d’alliço-
nar ningú, ni tampoc
d’explicar com convertir-
se en autèntics controla-
dors de l’ús que fan els
nostres fills de la xarxa,
sinó de compartir infor-
mació i obrir un debat
obert en què tothom
pugui participar”, apunta
Arnó. La Familia Digital
vol omplir el buit d’infor-
mació que es genera quan
els més petits d’una casa
comencen a utilitzar
internet i aposta perquè
pares i fills parlin sense
embuts de la qüestió per-
què els límits siguin
acceptats per les dues
bandes. “La pitjor actitud
que es pot tenir com a
pares és pensar que la rea-
litat 2.0 no ens afecta i
prohibir l’ús d’ordina-
dors, mòbils, iPads, etcè-
tera als nostres fills, ja que

segurament, si no ho fan a
casa es connectaran a
l’escola, a casa d’un amic o
des d’un cibercafè”. En
aquest sentit, alerta que
cal acompanyar-los per
protegir-los de les amena-
ces exteriors, que els
poden generar greus con-
seqüències en un futur.

Dades personals
Un estudi elaborat per la
Comissió Europea a
25.000 alumnes de 25
estats de la Unió Europea
confirma que un de cada
quatre menors d’entre 9 i
16 anys que són actius a
les xarxes socials té obert
l’accés al seu perfil a qual-
sevol persona que vulgui
consultar-lo. I també que,
d’aquests nois i noies, un
de cada cinc ha introduït
dades personals com el
número de telèfon,
l’adreça de casa o la loca-
lització del que està fent
en aquell moment.

L’ús inadequat
d’aquest tipus d’informa-
ció per part de persones
desconegudes és una
amenaça de present i de
futur per als menors, i per
evitar-ho cal que els pares
adoptin les mesures
necessàries. Cal, doncs
conscienciar-los i acostu-
mar-los a no donar cap
dada personal i també que
no responguin ni acceptin
com a amics persones que
no coneixen. “És impor-
tant que s’expliqui i es faci
entendre que la privacitat
és un dret fonamental i
que corren un greu perill
si fan públiques dades,
fotografies o informació
rellevant tant d’ells com
de les seves famílies”,
explica Maria Àngels Bar-
barà, directora de l’Auto-
ritat Catalana de Protec-
ció de Dades. Davant

l’evolució constant de les
noves tecnologies, l’enti-
tat ha intensificat la tasca
de difusió i informació a
centres escolars, associa-
cions i famílies perquè els
joves aprofitin els avan-
tatges de la realitat 2.0
però coneixent els seus
drets i els riscos que com-
porta aquest nou entorn.
Per Barbarà, l’actitud
d’alerta i sensibilització
dels pares/tutors ha de
ser constant perquè es
tracta d’un entorn que
canvia a la velocitat de la
llum i que sovint fa que els
menors perdin conscièn-
cia del perill que repre-
senta explicar o donar
certa informació. “Fa poc
temps la majoria de nois i
noies necessitaven un
ordinador de taula per
connectar-se a la xarxa.
Avui poden penjar una
fotografia, fer un comen-
tari o explicar part de la
seva vida a través del
mòbil, de l’iPad o de l’apa-
rell que tinguin més a mà.
La immediatesa els fa
reflexionar poc sobre el
perill de revelar certes
dades i sovint se n’obli-
den”, explica.

La directora de l’Auto-
ritat Catalana de Protec-
ció de Dades alerta que un
70% de la informació que
es dóna obertament a la
xarxa s’acaba descontro-
lant i que, per tant, pot ser
utilitzada de manera frau-
dulenta per persones des-
conegudes. “De la
mateixa manera que edu-
quem els nostres fills en
molts vessants de la seva
vida, en aquest àmbit és
important fer una tasca
de convenciment de
bones pràctiques si es
volen evitar problemes
més endavant”, explica.
En cita alguns exemples:

Els infants i adolescents continuen
sent els col·lectius més vulnerables
en l’ús d’internet i les xarxes socials

“Com a pares
no podem
pensar que la
realitat 2.0 no
és cosa nostra”,
adverteix Arnó

Ens hem
d’acostumar a no
donar cap dada
personal i no
contactar amb
desconeguts

La protecció
en xifres
e

25%
Percentatge de menors
d’entre nou i setze anys
actius a les xarxes socials
que tenen obert a qualse-
vol persona que vulgui
consultar-lo l’accés al
seu perfil.

28%
Percentatge de nens
espanyols d’entre 9 i 12
anys que té un compte en
alguna xarxa social. En
els adolescents d’entre 13
i 16 anys puja al 81%.

25% i 70%
França amb un 25% i
Holanda amb un 70% són
els països amb un per-
centatge menys i més ele-
vat de nens d’entre 9 i 12
anys presents a les xar-
xes socials.

“¿Cal que un adolescent
tingui centenars d’amics
al Facebook? ¿És neces-
sari que pengem una foto-
grafia d’un dissabte a la
nit en què se’ns veu amb
una actitud desenfre-
nada? Tota aquesta infor-
mació es pot trobar fàcil-
ment a través de
cercadors i se’ns pot girar
en contra quan menys ens
ho pensem”, apunta.

Fractura tecnològica
Com han d’actuar els
pares perquè internet no
esdevingui una font de
discussió diària amb els
fills? Des de La Familia
Digital, Ramon Arnó i
Jaume Guasch han publi-
cat en clau d’humor les 20
normes per convertir el seu
fill en un cibercriminal, un
document que vol fer
reflexionar pares i mares
sobre l’educació a la
xarxa. “La millor combi-
nació és un programa de
control parental junta-

SUPERVISIÓ. Els experts recomanen que els menors
s’iniciïn en el món digital acompanyats d’un adult,
per evitar problemes futurs. A.C. PROTEC. DADES
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Riscos a la xarxa
Cal estar atents
e
El fet que els infants o
adolescents naveguin
fora de control per la
xarxa els pot portar a
haver-se d’enfrontar a
una sèrie de riscos que
poden tenir conseqüèn-
cies a curt, mitjà i llarg
termini. Situacions com
les que enumerem.
e
Grooming
Assetjament d’un adult a
menors a través d’inter-
net o telèfon mòbil per
aconseguir una trobada.
e
Hacking
La sostracció de contra-
senyes o claus d’accés a
comptes de correu elec-
trònic i perfils de xarxes
socials.
e
Ciberbullying
Assetjament produït
entre menors mitjançant
vexacions o insults utilit-
zant les TIC, fet que pot
suposar un delicte contra
la integritat moral.
e
Sexting
Enviament de fotografies
o vídeos de contingut
sexual, especialment per
telefonia mòbil.

ment amb un tallafocs”,
explica Jaume Guasch. I
matisa: “Amb el programa
podem filtrar determi-
nats continguts per edat i
configurar les accions que
pot fer el menor a l’ordi-
nador. Amb el tallafocs
podem limitar l’accés a
llocs coneguts que no
volem que siguin accessi-
bles per al menor o que
puguin representar una
amenaça. Addicional-
ment, alguns antivirus
també incorporen siste-
mes de protecció a l’hora
d’accedir a determinades
pàgines web, ja que indi-
quen el grau de confiança
que ofereixen i si poden
representar algun tipus
d’amenaça per als menors
d’edat”, explica.

Guasch també apunta:
“Es poden crear usuaris
diferents per a cada
membre de la família per-
què els menors no tinguin
privilegis d’administra-
dor i, per tant, no puguin

accedir a determinats
recursos de l’aparell”.
Amb aquest tipus d’estra-
tègies, explica, es pot
aconseguir una navegació
segura del menor garan-
tint la seva intimitat però
supervisant que no acce-
deix a espais i continguts
inadequats.

Però més enllà
d’aquest control que
puguin establir els pares,
des de l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de
Dades afegeixen la impor-
tància d’evitar la “fractura
tecnològica” fent un
seguiment acurat de les
activitats que fan els
menors en relació amb
internet: “Hem d’establir
un diàleg sincer i obert;
interessar-nos per la seva
vida online i arribar a un
consens sobre el que és
correcte i el que no ho és”,
apunta la directora. Saber
què fan a la xarxa també
és important i ha de ser
quotidià.e

Fora de classe

Defensa de
l’avorriment

Avorrir-me és el més productiu
que m’ha passat mai. M’encan-
ta poder pensar en les meves

coses sense que res ni ningú em mo-
lesti. Del que els altres en diuen ba-
dar jo en dic entrar en el meu món.
L’exigència del dia a dia em mata la
creativitat i em fa sentir un simple
autòmat que es limita a anar d’aquí
cap allà. La humanitat no hauria
avançat gaire sense grans necessitats
i llargs avorriments. Per això, sem-
pre que veig alumnes receptius en
aquest tema, els faig un petit sermo-
net en què els dono dos consells que
considero claus. Primer, que tinguin
paciència. Paciència en general. Que
tot arriba. Que pensin les coses abans
de fer-les, que les facin bé i que no
caiguin en l’error de la precipitació.
I segon consell, que mirin de trobar
temps i situacions per avorrir-se. Res
de mòbils ni ordinadors. Que de tant
en tant els deixin en pau. Tancats
amb pany i forrellat. I que en la soli-
tud i el silenci de les seves habitaci-
ons pensin en tot el que els agrada.
Que es facin preguntes importants.
Què voldrien ser. Com els agradaria
viure. Que projectin els seus desitjos
per fer-los realitat. Que s’inventin
personatges, situacions, diàlegs, que
els agradaria que existissin. Jo vaig
començar a escriure a la universitat,
per avorriment. Em sobraven hores
i em faltaven amics. O, almenys, els
amics que tenia eren lluny i prou in-
comunicats per no destorbar-me.

El mal de l’era de la comunicació
Als adolescents d’avui els resulta im-
possible estar alliberats de qualsevol
aparell que no estigui pensat per a la
comunicació i l’entreteniment. L’en-
treteniment només et deixa viure en
la immediatesa i el plaer a curt termi-
ni. A llarg termini és buit i aporta poc
a la intel·ligència. Als adults ens està
passant el mateix. I crec que aquesta
realitat anirà a més. Hi ha grans em-
preses, per no dir imperis, destinats
a no deixar que el nostre cervell res-
piri ni un segon. També és veritat que
alguns adolescents fan maldats per
culpa d’estar massa avorrits. Comen-
cen a trencar mobiliari urbà, a fumar
o a beure perquè no tenen res millor
a fer. Bé, això és el que es pensen. Se-
gurament ningú no els ha ensenyat
les possibilitats creatives que ofereix
un bon avorriment. El mateix centre
escolar intenta fomentar aquest ves-
sant estimulador, però moltes vega-
des fracassa perquè tot el que
és a fora rema en la direcció
contrària.

Xavier Gual

Xavier Gual és
escriptor i
professor de
secundària

Alguns consells
Guia per als menors
e
Indicacions que es
recullen a la Guia de
menors de l’Autoritat
Catalana de Protecció de
Dades (www.apd.cat).
e 1
Utilitza pseudònims o
nicks personals que
només coneguin els teus
amics de veritat.
e 2
No donis informació
sobre el lloc on ets, el
telèfon, l’adreça ni a
quina escola vas.
e 3
Pensa que la teva infor-
mació personal, la de la
teva família o la dels teus
amics no es pot publicar.
e 4
Demana permís a les per-
sones que surtin a els
fotografies abans de pen-
jar-les i etiquetar-les.
e 5
Pensa que les fotografies
que penges les troben
cercadors com Google.
e 6
A les xarxes socials confi-
gura la privacitat del teu
perfil.
e 7
Utilitza més d’un correu
electrònic per a les xar-
xes socials i un altre per
als jocs o xats.

“El millor és un
programa de
control parental
juntament amb
un tallafocs”,
diu Guasch

“Hem d’establir
un diàleg i
interessar-nos
per la seva vida
en línia”, recorda
M.A. Barbarà
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Lleure/
Escola

La setena hora

El ministre d’Educació ha volgut insultar greument totes les
persones que ens dediquem al món de l’escola a Catalunya.
Però ha oblidat que no ofèn qui vol, sinó qui pot, i el ministre

Wert no té prou alçada per ofendre’ns. Li falta talla i li sobra ideo-
logia en el pitjor sentit de la paraula. No sabem si pot dirigir Cul-
tura o Esport, però el que sí que podem afirmar és que no pot lide-
rar el ministeri d’Educació fent les declaracions que fa. Si el president
del govern vol dur a terme alguna acció que l’honori l’hauria de ces-
sar, però no perquè el ministre pretengui ofendre’ns dient el que
diu, sinó per manifestar tanta incompetència. El ministre no pot
fer segons quines declaracions que ignorin els fets. Ell coneix prou
bé quins són els resultats de les proves de les quals ell n’és també
el responsable. Els resultats posen de manifest que els alumnes de
les escoles catalanes tenen un nivell més bo de coneixement del
castellà que la mitjana d’alumnes de la resta de l’Estat. Només cal
repassar estadístiques i resultats per constatar-ho.

També sap el ministre que dins del col·lectiu docent hi ha mes-
tres amb pensaments diferents sobre les coses, que tenen molt
apamada la frontera que hi ha entre mostrar punts de vista dife-
rents i donar-ne només un de bo, mentre es condemnen els altres.
La lliçó sobre democràcia, els mestres la tenen ben apresa. L’aug-
ment dels corrents independentistes depèn molt més de declara-
cions com les seves que de la feina que ell imagina que es fa a les
nostres escoles. El ministre ha perdut una bona ocasió d’elogiar
el treball realitzat en aquest terreny. Hauria pogut destacar l’es-
forç que fan els mestres de Catalunya per fomentar actituds favo-
rables a la diversitat de llengües i evitar el tancament propi de

mentalitats monolingües. Segurament d’això no en
sap el ministre. Per això pot venir quan vulgui.
Ens agradarà ensenyar-li-ho.

No ofèn qui vol

Jaume Cela & Juli Palou

Gregorio Luri és doctor en filosofia i educador

La cua de Quiró

Gregorio Luri

És evident que les noves tecnologies són unes de les expressi-
ons més diàfanes del present. Però no en són la panacea. El
que fan és amplificar extraordinàriament les heterogènies po-

tencialitats de l’home, que sovint apunten a direccions oposades.
No són, com volen fer-nos creure alguns gurus, una mena de nova
teologia de l’alliberament. Però cal creure que entre l’excés profè-
tic i el defecte reticent hi ha algun lloc per al punt mitjà, és a dir, per
a la virtut pedagògica.

És precisament d’això del que estem discutint ahir divendres i
avui dissabte a la II Jornada de Reflexió Educativa, organitzada pel
Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya a la Seu d’Urgell i a
Andorra. Caldria reservar aquestes dates a l’agenda cada any, per-
què estan resultant molt profitoses. Aquest any mirem d’entendre
els reptes de “l’escola de l’era digital”, reflexionant “sobre els can-
vis que l’anomenada societat del coneixement i la tecnologia han
introduït en els comportaments individuals i col·lectius en el con-
text educatiu”. Les jornades combinen les conferències i els àm-
bits de debat, que enguany se centren en el projecte educatiu Sò-
crates, les pissarres digitals, el lideratge i la direcció de les escoles
en l’era digital, la plataforma virtual d’aprenentatge Educ&, la for-
mació inicial del mestre, etc. Personalment, estic convençut que
ens equivoquem si creiem que la pantalla pot substituir la relació
cara a cara entre el mestre i l’alumne, que és l’espai educatiu per
antonomàsia. Però també ens equivocaríem si cregués-
sim que tota l’enorme complexitat del món modern té
cabuda en aquest espai.

La II Jornada de Reflexió Educativa

Jaume Cela és mestre i escriptor
i Juli Palou és doctor en

filosofia i educador

How are yo
XAVIER TEDÓ
FOTO: BSB

L
a meitat dels ado-
lescents catalans
no saben parlar
anglès, segons

remarca l’Eurobaròme-
tre, que situa els alumnes
de quinze anys del nostre
país a la cua d’Europa en
l’aprenentatge d’aquest
idioma. Unes dades que
ha corroborat la mateixa
Generalitat amb les pro-
ves de competències bàsi-
ques realitzades durant el
mes de maig a 71.000
alumnes de sisè de primà-
ria. Els resultats no convi-
den a l’optimisme: el
nombre d’alumnes amb
un nivell baix d’anglès ha
passat del 21,8% del 2011
al 27,4% aquest any.
Davant d’aquest escenari,
el departament d’Ense-
nyament ha signat un
conveni de col·laboració
amb la British School of
Barcelona (BSB) per
posar en marxa una prova
pilot que serveixi per
fomentar l’anglès als cen-
tres públics. Els alumnes
de batxillerat d’aquesta
escola britànica de Cas-
telldefels exerceixen
d’auxiliars de conversa
(language assistants) en
tres escoles públiques de
la localitat del Baix Llo-
bregat per millorar la
competència oral en
anglès dels seus alumnes.
Lluís Farrés, gerent de la
BSB i impulsor del pro-
jecte, revela: “Ja feia
temps que en parlàvem
amb el departament
d’Ensenyament, fins i tot
en l’època de l’exconseller
Ernest Maragall, i aquest
curs ho hem engegat”. Els
beneficis són bidireccio-
nals: “El programa neix
del nostre interès perquè
els alumnes destinin part
del seu temps a participar
en projectes socials com a
font d’enriquiment perso-
nal i de la vocació pública
de l’escola i de l’interès de
la Generalitat en el nostre
model lingüístic”. Que els
auxiliars de conversa
siguin alumnes nadius i
que la resta hagin fet
immersió en anglès des
dels tres fins als divuit
anys revaloritza el pro-
jecte perquè la falta de
professors nadius és un
dels motius que explica el
fracàs a l’hora d’aprendre
l’idioma més útil. Perquè
tot i que qualsevol ciutadà
de la UE pot obtenir una

plaça com a professor en
un altre país europeu, a la
pràctica, la dificultat
d’homologar el títol de
magisteri els impedeix en
molts casos treballar
aquí, amb l’afegit que han
d’acreditar el nivell C de
català.

Res de gramàtica
Un altre factor que juga
en contra del foment de
l’anglès és el mètode que
s’utilitza per ensenyar-lo.
Els experts critiquen que
en moltes escoles catala-
nes es comenci l’aprenen-
tatge d’aquesta llengua
per la gramàtica en lloc
d’incentivar la part oral,
que és la manera natural
d’aprendre un idioma.
Desenvolupar la compe-
tència oral en llengua
anglesa és el pilar
d’aquest innovador pro-
grama educatiu. “Posem
èmfasi en el vessant oral
perquè és el que han
detectat les escoles que
necessiten els seus alum-
nes: fer-lo servir per
comunicar-se. En aquest
cas saben que amb els
voluntaris han de parlar

en anglès perquè ells
tenen prohibit fer-ho en
català o castellà. Els auxi-
liars hi van a parlar, no a
ensenyar gramàtica”,
explica Farrés. La falta de
tradició al nostre país
d’emetre pel·lícules en
versió original subtitu-
lada, a diferència del que
passa a Europa, impedeix
acostumar l’oïda a
l’anglès. A més, el baix
percentatge de joves que
fan estades a l’estranger,
tenint present que només
cinc-cents catalans mar-
xen cada any d’Erasmus a
països de llengua anglesa
per la falta d’incentius
públics, ha empès el
govern a impulsar mesu-
res de xoc en clau local
per començar a capgirar
aquesta realitat sociolin-
güística. Farrés està con-
vençut que el programa
ajudarà a guanyar fluïdesa
a l’hora de parlar en
anglès i confia a poder
exportar la iniciativa a
altres instituts en el futur.
De moment, les escoles
que hi participen són la
Garigot, Edumar i Lluís
Vives de Castelldefels:
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ou? Converses en anglès a les aules

“Hem començat amb
aquestes escoles perquè
els nostres alumnes hi
puguin anar caminant,
perquè el programa no
inclou cap subvenció eco-
nòmica i el transport era
un handicap”. Amb tot,
l’impulsor del projecte

deixa clar que “l’objectiu
és continuar l’any vinent i
fer-ho en més centres”.
Després d’engegar el pro-
grama aquest mes d’octu-
bre, les primeres sensaci-
ons són bones: “Tots els
agents implicats estan
molt satisfets i conside-

ren que el programa
donarà els seus rèdits”.

Coneixements bàsics
Lluís de Javier és un dels
dotze language assistants
que prenen part en aquest
ambiciós pla de promoció
de l’anglès. Aquest jove

CONVERSA. Els alumnes
de la BSB fan de mestres a
companys d’escoles
públiques. A la fotografia
de baix a la dreta, amb
samarreta blanca, el
Lluís, un dels mestres.

estudiant de batxillerat
s’hi ha presentat com a
voluntari: “Perquè tenia
temps lliure i m’agrada
ajudar gent que ho neces-
sita”. Tant ell com la resta
d’auxiliars de conversa
aprofiten les hores de
lliure disponibilitat que
tenen per realitzar
aquesta tasca. El Lluís va
debutar com a mestre a
principis d’octubre i reco-
neix que no les tenia totes:
“Estava bastant nerviós,
tenir davant teu vint-i-
cinc alumnes impressi-
ona”. Els voluntaris van
un cop per setmana a les
escoles que s’han adherit a
la iniciativa i fan una ses-
sió d’una hora d’expressió
oral. A l’inici de curs, tots
van conèixer els profes-
sors d’anglès de cada cen-
tre en una primera tro-
bada en què també hi
havia la direcció de la BSB
i que va servir per conèi-
xer-se i planificar la
manera de treballar. El
departament d’anglès de
cada escola és qui esta-
bleix els paràmetres. Els
professors decideixen a
quin curs de primària es
porta a terme el pro-
grama i proposen les
activitats que executa-
ran els auxiliars de
conversa, perquè,
com subratlla Ferrer:
“Han d’encaixar amb
el currículum escolar”.
La primera presa de
contacte del Lluís amb
els alumnes del Garigot va
servir per trencar el gel:
“Era la sessió introductò-
ria i cadascú havia de dir

“Els auxiliars
hi van a parlar,
no a ensenyar
gramàtica”,
puntualitza
Farrés

“La majoria
es defensen bé,
però també
n’hi ha a qui els
costa”, explica
Lluís de Javier

com es deia en anglès i
quines eren les seves afici-
ons”. Amb aquesta pri-
mera trobada va poder
veure el nivell i es va ado-
nar que “la majoria es
defensen bé”. “Però també
n’hi ha d’altres que els
costa expressar-se i es fa
difícil comunicar-se amb
ells perquè tampoc podem
parlar en català o castellà”,
explica el Lluís. Amb la
finalitat que les sessions
siguin tan profitoses com
sigui possible, la meitat de
la classe es queda a l’aula
amb el professor d’anglès i
l’altra surt fora amb els
voluntaris per exercitar la
parla. Prèviament el pro-
fessor els dóna quatre
pautes per al bon funcio-
nament de la sessió: “Ens
dóna consells, ens diu com
és cada alumne o com hem
de tractar-ne algun”. A
cada sessió s’aborda una
temàtica. “En l’última vam
parlar de sentiments i uti-
litzant els dibuixos d’unes
cares amb diferents posats
havien de dir com se sen-

tien, si estaven alegres,
tristos o preocupats”,

relata el
Lluís, que afegeix

que “amb tants
alumnes la con-
versa tampoc es
pot allargar
gaire”. De por
escènica, els

alumnes en
tenen ben poca:

“No tenen cap ver-
gonya a l’hora de par-

lar, no estan callats,
sempre hi volen dir la
seva”.e
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Família

Aquest nen
està emmarat!

T. GILBERT
FOTO: GETTY IMAGES

L’
Adrià (8 anys) i
l’Helena (5 anys)
són molt socia-
bles. “Hem pro-

curat que ho siguin per-
què nosaltres, els pares,
també ho som”, diu Rafel
López-Monné. Quan el
Rafel era petit, a casa seva
sempre hi havia amics,
coneguts, que dinaven o
sopaven a casa. Ell també
ha seguit la tradició, i li
agrada tenir el menjador
obert a tothom. “També
és cert que nosaltres
donem molta importàn-
cia al valor de l’amistat,
per això sempre estem
amb uns o altres”. I
encara hi ha un altre fac-
tor. “Quan tens criatures
és més fàcil quedar a casa
amb els amics que sortir a
fora al carrer”, perquè
quan els petits estan can-
sats, poden anar a dormir.
En canvi, al carrer tot es
complica més.

El Rafel argumenta que
el fet d’haver procurat
que els seus fills es facin
amb tothom també té
molt a veure amb la inten-
ció de no sobreprotegir-
los. “De vegades consci-
entment faig de poli
dolent, perquè s’han
d’enfrontar als problemes
i els han de resoldre tots
sols”. Per exemple, si es
deixen un objecte que
necessiten a l’escola, “jo
no torno a buscar-lo”. El
pare els diu que ho han de
fer tots sols, per tant han
de tenir prou habilitat
social per demanar al con-
serge que els deixin tor-
nar a entrar a l’escola per-
què s’han oblidat d’agafar
una cosa que necessiten.

D’aquesta manera, el
Rafel també pensa que
“els espavila”, perquè
entenguin que ells no són
el centre del món, que ho
és “la família, com un con-
junt”. Si ho entenen tot
plegat seran criatures
sociables, opina el pare, el
Rafel.

Per la seva banda, la
Laura i el Lucas, pares de
la Núria (3 anys) i l’Anna
(6 mesos), asseguren que
cada criatura és un món.
Tots dos es consideren
sociables, els agrada
estar i quedar amb els
amics, però la Núria és
més d’observar primer
qui és l’altra persona.
“Quan coneix gent nova,
m’agafa de la mà o
s’arramba a les meves
cames, perquè s’ho mira,
observa la situació”, diu
la Laura. Més tard, si els
pares l’animen, i li diuen:
“Som-hi, vés a jugar, jo
t’hi acompanyo i jugueu”,
llavors ho fa. “I no tindrà
cap problema, perquè un
cop ha fet el pas li agrada
estar amb tothom, i de
seguida segueix el joc que
s’estigui fent”. En canvi,
l’Anna, que com a nadó
podria estar en una etapa
en què voldria estar més
amb la mare i amb el
pare, no se sent estranya

L’autonomia i l’estima poden afavorir que els
infants es relacionin més fàcilment amb els altres

altres braços. “Això sí, ha
d’estar tipa de menjar i
no ha de tenir son”. Si es
compleixen les dues cir-
cumstàncies (gana i son
cobertes), llavors no li fa
res que altres familiars o
amics l’agafin en braços.
De fet, als matins, quan
els pares se’n van a treba-
llar, li fan petons i li
expliquen que tornaran
més tard perquè se’n van
a la feina, i l’Anna es
queda tranquil·la amb els
avis.

“És curiós –diu la
Laura– perquè la seva
germana gran, la Núria,
quan era un nadó, quan
tenia els mateixos mesos
que l’Anna, només volia
estar amb mi”. No hi havia
manera de desenganxar-
la. Plorava quan algú altre
la volia agafar. També hi
ha una explicació: “La
Núria prenia molt de pit a
tothora, i per tant això em
lligava molt amb ella”.
L’Anna també pren pit,

CARÀCTERS. La Núria, la gran, està més emmarada i
l’Anna no se sent estranya amb ningú. L.C.

CONTACTE. És important socialitzar les criatures.
Encara que els costi una mica han de saber
relacionar-se amb tothom.

però no s’hi està engan-
xada hores i hores. Quan
en té prou, es desenganxa,
mentre que la Núria s’hi
aferrava tantes hores com
podia.

El perquè
La pedagoga Gena Bor-
rajo assegura que les cria-
tures es desenvolupen en
un bon equilibri social si
es compleixen dues con-
dicions. La primera és que
han de tenir una bona
seguretat en ells matei-
xos. La segona és que han
d’haver establert uns
bons vincles amb la famí-
lia. Per aconseguir l’una i
l’altra, la pedagoga diu
que els vincles amb la
família s’aconsegueixen
aprofitant al màxim el
temps que s’està amb les
criatures. “És el famós
concepte de temps de qua-
litat. Totes les hores que
tinguem amb els fills hem
d’estar per ells, pregun-
tar-los com estan, què
han fet a l’escola, què els
preocupa. També com-
partir activitats tots
junts”. Justament això,
“les activitats comparti-
des, les converses man-
tingudes, és el que recor-
darem d’adults dels
nostres pares”.

Per aconseguir que les
criatures tinguin confi-
ança i seguretat en elles
mateixes, “hem de defugir
la mare lloca i el pare
sobreprotector, que ho
donen tot fet als fills”. Si
els pares donen responsa-
bilitats als fills, que poden
ser fins i tot tasques
domèstiques senzilles, “ja
els estan fomentant la
confiança”. Tot plegat ha
d’anar unit amb el fet de
mantenir relacions soci-
als, esclar. “L’escola és un
bon exemple de socialit-
zació, però també ho és
anar a un parc amb altres
criatures desconegudes,
amb qui poden compartir
jocs”. Compartir i estar
amb gent els farà més
sociables.e
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Separats amb nens, uniu-vos!

“Mama, truca
al meu profe!”

Un amic meu, separat i profes-
sor d’institut, em comenta que
està sorprès de les oportunitats

de lligar que li surten gràcies al fet de
tenir una nena. Em diu que a les do-
nes els entendreix això d’un paio que
té la custòdia compartida d’una cria-
tura de tres anys. A la guarderia coin-
cideix amb alguna separada que ja li
ha demanat el telèfon. Ha fet amigues
separades mentre les criatures res-
pectives són al sorral o als gronxa-
dors. Però el més sorprenent és el que
li passa a l’institut. No em diguis, el
renyo, que lligues amb les alumnes.
Em diu que, en tot cas, amb alguna
professora. Però no: el que em volia
dir és que les alumnes, que coneixen
bé la història de la seva separació i fins
i tot han vist la nena en alguna oca-
sió, li porten fotografies de les seves
mares separades perquè volen que se
les lligui.

Pel que sembla, és una iniciativa
pròpia de cadascuna de les noies, per-
què truquen a la porta del seminari i li
ensenyen les fotos de la mare discre-
tament. Però el fet és que, des que ha
començat el curs, ja són tres les noies
que no han trucat a la porta del semi-
nari per demanar-li que els aclareixi
no sé quines lleis de l’electromagne-
tisme,sinóperexplicar-lilesexcel·lèn-
ciesdelessevesmares,aveuresiesde-
cideix a trucar-li i quedar amb ella. “A
més–lidiuen–,joetfarégratiselscan-
gurs de la nena!”

El paper dels fills
Aquest entendriment, aquesta bona
disposició de les dones cap als sepa-
rats amb criatures, és prou conegut.
Però el que li passa al meu amic amb
les alumnes ja és més curiós, i se’n po-
den treure més conclusions. En prin-
cipi, els fills dels separats tenen més
aviat tendència a complicar-nos les
coses. Posen tants entrebancs com
poden a les noves relacions del pare
o de la mare. En el cas del meu amic,
saben que té una nena encantadora,
sí. Però hi ha una altra cosa: el conei-
xen i els cau bé. I aquí és on vull anar:
el que estan fent aquestes noies és tri-
ar. Escullen elles l’amant de la mare.
Hem fet que els nostres fills siguin
tan importants en la nostra vida que
fins i tot es creuen amb dret d’esco-
llir-nos parella, i som capaços de fer-
los cas. No res: és comprensible que
els fills dels separats no se sentin cò-
modes amb les noves relacions dels
seus pares. Però que no ens vinguin
amb fotos de professors o de profes-
sores. Som nosaltres, qui hem d’es-
collir, i no ells!

David Cirici

David Cirici
és escriptor

Massa emmarat
Què fem?
e
Si les criatures estan
massa emmarades i defu-
gen el contacte amb
altres persones que no
siguin el pare o la mare,
la pedagoga Gena Borrajo
recomana que la família
recondueixi el model
educatiu. I recorda que
“les criatures aprenen
sobretot de l’exemple
dels pares”. Així, si la
família manté bones
relacions socials amb
altres persones, si
s’aconsegueix que els
petits tinguin bones
experiències socials, en
un principi amb els pares
al costat, llavors “s’acon-
seguirà que les criatures
es deixin anar i sàpiguen
relacionar-se amb
altres”. Evidentment, el
caràcter hi influeix i als
nens més tímids els cos-
tarà una mica més, però
cal ser perseverant per
garantir l’èxit.

Amb qui calgui
Què podem fer?
e
En canvi, si tenim a casa
criatures ben despreses,
d’aquelles que només
volen estar amb altres
amics i fora de casa, Gena
Borrajo intueix que “els
pares han de reforçar els
vincles”. És a dir, “han de
fer activitats tots sols
junts, dintre de la llar,
que per a la criatura
siguin gratificants, que el
petit entengui que amb
els pares, tot sol, també
s’ho passa bé”. I les acti-
vitats poden ser des de
llegir un conte fins a
mirar pel·lícules o dibui-
xos junts o jugar a algun
joc. Un cop més, el caràc-
ter de la criatura és deci-
siu i el fet que siguin més
sociables fa que no se
sentin estranys amb
ningú. En aquest cas
també cal estar més
atents als seus movi-
ments, ja que podrien
marxar amb qualsevol.

Autonomia i estima
Fer criatures més sociables
e
El psicòleg menorquí Vicenç Arnaiz reflexiona sobre
6 fets a l’hora d’entendre per què unes criatures
només volen estar amb els pares i d’altres no.
e1
Actualment, les famílies s’imposen l’autonomia dels
infants d’una manera molt precoç. Quan just tenen 1
any o menys, els pares passen moltes hores fora de
casa. Per això és normal que la criatura demani una
intensitat de relació quan estan junts.
e2
Els pares estan tan estressats que quan estan amb els
fills no ho tenen com una prioritat. Volen que la criatura
s’entretingui tota sola. És una idea errònia, perquè edu-
car vol dir compartir interessos junts. També és cert
que la societat no valora les tasques educatives. Si els
pares tornen a la feina els dilluns i expliquen que han
passat tot el cap de setmana amb els fills jugant, això no
està tan valorat com si expliquen que han sortit sols, que
han anat a sopar sols.
e3
El fet de ser sociable o no també té un component
temperamental. Hi ha criatures que espontàniament
són sociables, i n’hi ha d’altres que no. L’educació pot
accentuar o suavitzar un fet i l’altre.
e4
L’autonomia de les criatures és una conquesta, no ha
de ser una imposició. Cada criatura accedeix a la seva
autonomia al seu ritme. A més, hi ha autonomies dife-
rents. N’hi ha que intel·lectualment són molt autò-
noms, però, en canvi, no ho són afectivament. I també
pot passar a l’inrevés. Els pares acostumen a exigir un
grau elevat d’autonomia, i just per això els fan sentir
exclosos de la vinculació. Així doncs, l’autonomia
s’aconsegueix a poc a poc i en àmbits molt diferents.
Mai no s’adquireix tota de cop.
e5
Totes les criatures necessiten la mirada dels pares,
volen ser contemplats, i això significa que volen tenir
els pares i les mares disponibles.
e6
Com més autoestima tinguin els infants, més fàcil els
serà mantenir relacions amb els altres. Si són capaços
d’assumir frustracions, d’esforçar-se, si estan segurs
d’ells mateixos, acceptaran fàcilment els períodes de
separació dels pares per estar amb altres persones.




