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MARIA DIAS

Marxo al
Sónar amb

el nen!
Al SonarKids

els nens no es
queden a casa.
Surten amb els

pares. P. 4-6

P. 08-09
Infància

Compte amb les
llaminadures:
poden ser un
plaer perillós

P. 10-11
Adolescència

Joves i
competició: on

cal posar els
límits?

P. 14-15
Família

La sobreprotecció
fa disminuir
l’autoestima
dels infants
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La Unió Europea ha
prohibit la comercialització
i la importació de biberons

fabricats amb bisfenol perquè
es desconeixen els efectes

que aquesta substància
pot provocar en

els nadons

Més de 35.000
estudiants van triar

Espanya per fer-hi el
programa d’intercanvi

Erasmus durant el curs
2009-2010. 29.328 van venir

per estudiar i 6.061 per fer
les pràctiques. L’Estat

es va mantenir
així com a destí preferit

per als alumnes
europeus

L’Instituto
Nacional de Consumo

va emetre, durant
el mes de maig passat,

74 alertes sobre
productes no alimentaris

que podien suposar un risc
greu per als usuaris.

47 eren joguines

Un de cada dos
adolescents creu que

s’hauria d’independitzar
econòmicament entre

els 21 i 25 anys i casar-se
abans dels 30

Font: TNS

Sabiesque?

Les dones que tenen
bessons viuen més temps,

tenen més fills del que
esperaven i són més grans

en el moment de donar
a llum el seu últim fill

Font: Universitat de Utah
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El pare que et va matricular

Festival de fi de curs

Aquesta setmana passada vaig
decidir cancel·lar tots els meus
compromisos: reunions, assa-

jos i fins i tot una visita al meu asses-
sor fiscal per esbrinar, eufòric, amb
quants diners contribuiré a fer gran
el meu país (i de passada el del cos-
tat). Tot, absolutament tot, va passar
a tenir una importància secundària,
i és que la ocasió s’ho valia: divendres
teníem festival de fi de curs.

Potser algú de vosaltres pot pen-
sar que en vaig fer un gra massa re-
servant la setmana sencera, però us
ben asseguro que no. Penseu que a ca-
sa nostra, en què el nivell de traça i
habilitat manual fa que per canviar
una bombeta truquem al lampista
d’urgències, ens va tocar confeccio-
nar una disfressa retrofuturista amb
paper maixé i pintura acrílica. I és que
el fil temàtic del festival anava lligat
a diferents tipus d’emocions i el nos-
tre nen, amb molt bon criteri, havia
estat escollit per representar la ràbia.
El cert és que només puc tenir parau-
les d’agraïment a la comissió del fes-
tival. Això de fer la disfressa a casa ens
va servir molt a la meva dona i mi per
empatitzar amb el projecte i sobre-
tot amb l’emoció que ens havia tocat.
Una ràbia profunda i sincera va so-
brevolar l’aire de casa carregat de re-
necs. Una ràbia que s’instal·lava a l’ha-
bitació dels convidats mentre tots tres
malaguanyàvem amb generositat me-
tres i metres de paper cercant amb
perseverança alguna cosa mínima-
ment semblant a la disfressa tipus que
ens havien enviat per mail.

I sí, ens en vam sortir. I no, no us
penso ensenyar cap foto de la disfres-
sa. Però la qüestió és que el dia del fes-
tival ho teníem tot a punt. Malgrat
que havíem demanat festa a la feina
vam arribar com sempre: tard, pin-
tant a última hora la cara del nen amb
els colors de la ràbia que ens havien
encomanat, tot i que, sincerament,
tenint en compte la ràbia que li fa que
li pintin la cara, no calia gaire. Tot va
seguir el protocol de sempre en
aquests casos: d’una banda els pares
primerencs empentant-se a cops de
càmera de vídeo per agafar el millor
lloc, i de l’altra, nosaltres, pares vete-
rans, al bar del davant banyant l’es-
pera amb una canyeta, esperant la tru-
cada perduda de l’avi que avisa que li
toca a la classe del nen (i així no s’ha
de patir la tabarra insofrible de totes
les altres classes). Però no va arribar
la trucada. Va arribar un SMS. Deia:
“Plou. Han suspès el festival. Es farà
la setmana que ve”. Quina ràbia, tu!

Lluís Gavaldà

Lluís Gavaldà
és cantant

Així fa de
mare

Txe Arana
“Com es fa un bon home?”

Txe Arana és actriu, presentadora i mare de la Zúbel i el Kaèlum, de 14 i 6 anys. A TV3 l’hem
vist a ‘Sputnik’, ‘Tres senyores i un senyor’, ‘Laberint d’ombres’ i ‘El cor de la ciutat’. Es confessa
nòmada i ha viscut en quatre llocs en els últims sis anys. Ara ha decidit viure a l’Empordà
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S
i cada persona és
única, crec que
també es mereix un
nom únic i especial.

Trobo una bajanada que
tothom es digui Jordi o
Arnau. Quan era petita
em vaig inventar un nom
per a mi.

I et vas inventar Zúbel.
Ho tenia claríssim. Seria
Zúbel, tant si era nen com
nena. T’explico com el
vaig trobar. Una nit estava
de copes amb un amic
astrònom i em va dir que
hi havia una constel·lació
anomenada Zubenelge-
nubi i vaig tenir clar que
aquell havia de ser el nom.

No fotis. Zubenelnequè?
Era una mica complicat
però m’encantava. Des-
prés el vaig simplificar
una mica perquè no estic
boja del tot.

I Kaèlum?
És una altra constel·lació,
sembla que una de les més
insignificants, i això em va
fer gràcia. El Kaèlum és
molt bon noi, és molt sen-
sible, té una càrrega feme-
nina que m’agrada. Saps
què? Quan vaig saber que

tindria un nen vaig sentir
una por immensa.

Por?
Veia com un repte impos-
sible de superar convertir
un nen en un home bo.
Com es fa un bon home?

N’has conegut molts, de
cràpules?
Què vols que et digui? Uns
quants... Ara el Kaèlum
s’acosta a una edat deci-
siva. Tinc aquesta teoria,
la dels set anys.

Explica.
Cada set anys hi ha canvis
importants en la vida de
les persones. Fixa-t’hi:
set, catorze, vint-i-un,
vint-i-vuit, trenta-cinc.
Als set els Reis ja no són
els Reis. Als catorze els
pares ja no són els pares.
Són moments en què les
coses deixen de ser com
creies que eren. Moments
de negació en què
s’enfonsa un món i en sor-
geix un altre.

La gran en té catorze.
S’està formant en el musi-
cal. Actua, canta, balla, fa
claqué. Com més dur s’ho
trobi d’entrada millor,
perquè per poder encarar
la professió d’actriu, a més

de preparació professio-
nal, has de tenir una pre-
paració anímica, emocio-
nal. Has de tenir clar que
tu vas per davant de la
vida, estirant-la.

És el teu cas.
Vaig tenir el primer fill als
25. Sóc artista i mare sol-
tera. He estat sola amb els
nens. Els pares respectius
han ajudat, però no gaire.
I els meus pares viuen a
Lleida. Més d’un cop ha
calgut que me’ls endugués
de gira.

Quins valors dels pares
els has transmès?
El meu pare era del PSUC,
em vaig educar en la doc-
trina comunista que tots
érem iguals. I això no els
ho he deixat de dir. Però
hi he afegit un treball més
psicològic.

A què et refereixes?
Em sento molt orgullosa
de com ho van fer, sobre-
tot pensant que érem sis.
Hi havia moltes coses que
se’ls escapaven. Jo parlo
més amb ells. I sobretot
he treballat que tinguin
seguretat en ells matei-
xos. També són impor-
tants la generositat i la
humilitat.

Quants germans tens?
Som sis, cinc dels quals
som noies. La meva infàn-
cia és una casa plena de
gent. Vinc d’aquesta cul-
tura.

I ja tens pensats més
noms de constel·lació?
No, em temo que no serà
possible ampliar més la
família. Ja m’agradaria. I
als nens segur que també.
Saps per què va néixer el
Kaèlum?

T’ho va demanar la
Zúbel...?
Sí. Un any m’ho va dema-
nar per Reis i a mi em va
semblar bé. El cas és que
l’endemà va mirar entre
els regals i no hi va trobar
cap nadó, esclar. Llavors li
vaig explicar que aquests
regals importants venien
més a poc a poc. Doncs jus-
tament un mes més tard,
al febrer, li vaig anunciar
que ja venia el germà.

Un aplaudiment al pare.
Conservo una imatge del
naixement. La nena va
entrar a l’habitació i li vaig
dir si volia agafar el nadó.
L’hi vaig posar als bracets
i em va mirar amb una
mirada que em va quedar
gravada.e
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a la portada

EN FAMÍLIA. El Sónar Kids és una bona
opció per poder gaudir d’oferta cultural en
família. I la resposta és que tots els espais
s’omplen. SÓNAR KIDS / M. DOMINGO / M. AMUEDO

Pares i fills al
mateix ritme

Tallers per a totes les edats i música, molta música, configuren el programa del Sónar Kids, el festival
de música i experiències creatives per a nens i pares, que demà diumenge celebra la seva tercera
edició a Barcelona. La cita és al Sónar Village i en dos espais culturals emblemàtics: el Macba i el CCCB

Al Sónar Kids els pares poden viure
la passió per la música amb els fills
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TRINITAT GILBERT

“F
eia un taller,
l’acabava i des-
prés anava a
escoltar un

concert. Quan el concert
acabava, tornava a fer un
altre taller diferent”, diu
Màrius Domingo, pare de
la Maria, de sis anys. Han
anat al Sónar Kids els dos
anys i ja tenen apuntat a
l’agenda tornar-hi demà.
A la Maria li van encantar
gran part dels tallers,
sobretot els que incloïen
moviment, com el de
skate o el de fingerskate
(els monopatins que es
fan moure amb els dits);
les activitats de pintar o
les de disfresses no la van
entusiasmar gaire perquè
“és una nena que prefe-
reix bellugar-se”. El Sónar
Kids, el festival de música
i experiències creatives,
permet que cada nen
trobi el seu espai ideal i
que ho pugui compaginar
amb el fet d’escoltar
música. Com asseguren
els pares, nens de franges
d’edats molt diferents s’hi
troben a gust.

Ho corrobora Anna
Casado, mare de la Greta,
de 21 mesos, que l’any
passat va anar al seu pri-
mer festival quan tan sols

tenia 10 mesos. “Hi vam
anar tot el dia sencer,
però, per l’edat de la
Greta, no vam poder fer
cap dels tallers. En canvi,
sí que vam escoltar molta
música”. De fet, a casa de
la Greta sona música cada
dia: “Però no música
infantil, sinó de tots els
estils. A la Greta, per
exemple, li encanten els
Manel”. Per això, al Sónar
Kids, la Greta i els seus
pares van trobar ideals
els concerts previstos,
com el de hip-hop o el de
música tradicional cata-
lana amb una base elec-
trònica. A l’hora de dinar,
amb una nena de 10
mesos ho van tenir fàcil,
perquè el festival preveu
una zona de nadons amb
microones per escalfar
purés, una zona de bres-
sols i hamaquetes per
fer la migdiada o,
fins i tot, una
petita ludoteca.

Tot està
pensat per
als nens
per una raó
ben senzilla.
“Perquè els
organitzadors del
Sónar i del Sónar
Kids som pares”,
diu Astrid
Rouse, coordi- CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

nadora del festival barce-
loní per als petits i mare
de bessons. “Quan vam
pensar de crear-lo va ser
perquè partíem de la nos-
tra experiència personal,
perquè, com a pares, tro-
bàvem a faltar propostes
d’oci familiars i posades al
dia, que anessin més enllà
de titelles”. L’altre motiu
que els va animar a tirar
endavant el festival dels
petits va ser el fet de veure
que els dissabtes al matí
els pares s’atrevien a
assistir-hi amb els nens,
“malgrat que anaven a
una edició per a adults i
que, dissabte al matí, les
instal·lacions, després de
dos dies de Sónar, no eren
les més adequades per als
petits”.

Experimentant
Aquest any serà el tercer
any del festival pensat per

als petits: “Encara
estem experimen-
tant el format”. El dia
triat coma fi de festa
és demà: “Perquè
tenim la sensació

que funciona millor
com a cloenda del festi-
val i perquè permet
aprofitar més artistes”.
L’any passat es va orga-
nitzar una setmana
abans que comencés el

MÚSICA ELECTRÒNICA.
Els DJ són els grans
protagonistes. SÓNAR KIDS

És un festival
per a famílies
que parteix de
l’experiència
com a pares dels
organitzadors

Programa
Algunes propostes
e
Experiències creatives
11.15 h: Tot el que ens
envolta és música
Jordi Ferreiro
12.00 h: Contes musicals
amb Vie Vide Kids
13.30 h: Masterclass
Street Dance
e
Tallers (d’11 a 19 h)
Taller de DJ amb
Microfusa
Buildsound Monika
Rikic
Enginyeria de paper
Chupa Chups Ball
Paul Frank, Julius and
Friends
Ludoteca
Skate
e
Sonarvillage
11.00 h: Angelo Palma
aka Amarelo DJ
12.00 h: Barbara i els
Morenos canten Pimpom
12.45 h: Pioneer DJ Kids
13.05 h: Polock
13.50 h: Pioneer DJ Kids
14.10 h: Papa Topo
15.20 h: Brodas
16.00 h: Pioneer DJ Kids
16.30 h: Buraka Som
Sistema
17.30 h: Giles Peterson
(BBC Radio1/UK)

Sónar i el primer any
també va ser un diu-
menge. Sigui com sigui, el
cas és que la maquinària
del Sónar Kids requereix
molta destresa a l’hora de
fer-la funcionar, perquè,
en una nit, es canvia tota
la gespa del Sónar Village
(l’espai on es fan els con-
certs) per una de neta.
“Els concerts acaben avui
a les 10 del vespre i demà,
a les 11 del matí, l’espai ha
d’estar totalment net per
acollir famílies i comen-
çar els tallers”. I els tallers
són una de les ninetes
dels ulls del festival.

Una de les activitats
que no hi falten és la de
fer de discjòquei i, a més,
l’actuació del grup Pio-
neer DJ Kids, nens
d’entre 10 i 18 anys que
fan de discjòquei. Rosa
Amuedo explica com va
sorgir el grup: “Com a
mare vaig muntar unes
activitats extraescolars a
l’escola del meu fill, l’Ins-
titut Secretari Coloma de
Barcelona, perquè jo
mateixa havia fet de
discjòquei i perquè
també tenia coneixe-
ments com a tècnica,
perquè havia treballat
per a Lluís Llach com a
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Per a més informació
Dia: 19 de juny, a partir de les 11 del matí
Lloc: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) i
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Entrada de 4 a 14 anys: 12 €
Entrada a partir de 15 anys / adult: 18 €
De 0 a 3 anys: Accés lliure
Els menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats per un
adult.
www.sonarkids.com

ajudant de Pep Tresse-
res”. L’extraescolar de
l’institut es va convertir
en un èxit, perquè “els
nens són molt creatius,
tenen més sentit de la
lateralitat (de la dreta, de
l’esquerra), tenen més
reflexos, tenen molt bon
gust musical i, en fi, ho
poden arribar a fer més
bé que un adult”. Tot té
una explicació bàsica, diu
Rosa Aumedo, que és el
fet que “els petits d’avui
en dia han nascut amb la
Nintendo sota el braç,
per això hi tenen tanta
destresa”.

Així doncs, d’extraes-
colar d’una escola van sal-
tar a un grup, perquè
l’empresa Pionner i la
Fnac es van fixar en ells
arran d’una entrevista
que els va fer una revista
digital adreçada a pares.
“Ens van donar l’equip,
vam actuar a la Fnac i
d’aquí al Sónar Kids, on
anem per primera vegada
amb nens d’entre 10 i 18
anys, des de primària fins
a segon de batxillerat”.
Actuaran a l’escenari gran
tres vegades i l’última tin-
drà una durada de trenta
minuts.

A l’hora de fer el taller
de DJ, “s’ha de tenir paci-
ència”, diu Núria Ser-
rano, mare del Lluc, per-
què és un dels que més

cua forma. És un taller
amb èxit, però també
tots els altres, “perquè
són molt espectaculars”.
Al Lluc, de 5 anys, “li va
encantar, l’any passat, el
taller d’arquitectura, que
es feia amb capses de
cartró i, després, hi
podien anar passant per
sota”.

Per a tots els públics
La Núria assenyala: “La
gràcia del Sónar Kids és
que està pensat per a totes
les franges d’edat i acon-
segueix que nens d’edats
molt diferents hi disfru-
tin. Als que els agrada pin-
tar i dibuixar ho poden
fer. O als que els agrada
anar amb els skates ho
poden fer. I, a més, es
poden utilitzar els espais
del Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona
(Macba) i del Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona
(CCCB), fet que
està molt bé per-
què els que
som de fora
de Barcelona
podem
aprofitar
per mirar
alguna
exposició si
va bé”. I tot
plegat sense
oblidar que el

fil conductor és la música,
de tots els estils, inclosa la
tradicional.

Justament, la música
tradicional hi serà també
aquest any, al Sónar Kids,
de bracet de Barbara i els
Morenos Canten Pim-
pom. Sota aquest nom tan
singular s’amaga una
artista belga, Barbara van
Hoestenberghe, que,
apassionada per la lletra i
la melodia de les cançons
tradicionals catalanes, va
recopilar fa anys un can-
çoner. “Gràcies a una beca
de l’Ajuntament de Figue-
res vaig poder fer un tre-
ball de recerca, poble per
poble, amb una grava-
dora, que em va permetre
enregistrar avis i nens que
em cantaven cançons
antigues, versions dife-
rents de les cançons més
conegudes”. Així, per
exemple, la Barbara
explica que de la famosa
cançó Les petites formi-

guetes en va arribar a
trobar fins a 5 estrofes

noves, que cap llibre
no havia recopilat.
El resultat de tot
plegat va ser un
llibre-cedé, un
blog (www.pim-
pomcan-
cons.blogs-
pot.com) i el

concert que es
podrà veure demà

Un dels grans
atractius són els
nens que fan de
DJ, iniciativa
que va impulsar
una mare

“Al festival
Sónar Kids
s’aconsegueix
que hi disfrutin
nens d’edats
molt diferents”

Rutines
Trencar-les és bo
e
Les rutines són bones
per al desenvolupament
dels infants, tot i que
trencar-les de manera
ocasional té efectes molt
positius. Així ho explica
la psicòloga infantil
Ayhesa Ruiz, que precisa
que “poder trencar les
rutines diàries amb una
activitat lúdica compar-
tida entre pares i fills és
ideal”. En primer lloc,
perquè els pares també
poden sortir de la seva
rutina de posar normes,
d’obligar els nens a fer
deures, d’obligar-los a
anar a dormir d’hora. I,
d’altra banda, perquè
poden veure com els seus
fills es relacionen amb
els companys, “cosa que
sovint només saben per
la informació que els han
donat els mestres”.

diumenge al Sónar Kids.
“Juntament amb Joan
Pons, músic d’El Petit de
Cal Eril, i Mau Boada fem
una versió en directe de
les cançons del disc Pim-
pom”. És un concert-
espectacle, perquè la Bar-
bara hi explicarà com, fa
anys, va arribar a Catalu-
nya amb la seva furgoneta
i com es va posar a buscar
cançons amb una grava-
dora sota el braç. Tota una
aventura musical, en què
no faltarà una versió de
Les petites formiguetes ni
de El cant dels ocells
(“Que vaig enregistrar a
un avi de 89 anys de Cassà
de la Selva”). Antic i nou,
música i art, pares i nens
es retroben amb l’ajuda
del Sónar Kids en un dia
que, segons algunes famí-
lies, com la de Xavier
Martí, pare de l’Aina i del
Marc, “els nens no acaben
gens cansats, malgrat que
no han parat de pintar,
crear o ballar”.e

CREATIVITAT. Tallers de treballs manuals, dibuix o skate són només algunes de les activitats que es poden fer durant la jornada del festival Sónar Kids. Tot plegat
perquè els nens experimentin i explotin la seva faceta més creativa. MÀRIUS DOMINGO / SÓNAR KIDS / MAIKA AMUEDO



7caracriaturesara DISSABTE, 18 DE JUNY DEL 2011

Flors de Bach

Vols saber un secret
de la natura?

Les preguntes estimulen la curiositat i els se-
crets –de vegades– encenen màgies, i aquesta
d’avui té a veure amb la màgia de la natura. És

pura vida i hem d’ensenyar a les criatures a admi-
rar-la, estimar-la i tenir-ne cura. També es una font
inestimable d’aprenentatges i, molt especialment,
d’aprenentatges per a la vida. Però això últim, de ve-
gades, ens passa una mica per alt, ja que l’actitud
amb què ens hi atansem no sempre és l’adequada
perquè esdevingui la gran mestra que pot ser.

Una vegada vam organitzar una excursió amb un
grup de pares i criatures per anar a veure aus. A Ca-
talunya tenim entorns naturals on se’n poden veu-
re de ben boniques i, en èpoques de migració, fins i
tot algunes d’exòtiques. Per tenir més garanties de
veure’n, havíem de matinar i a la majoria els feia
mandra llevar-se d’hora. Vam sortir una mica més
tard i, en arribar, els ocells ja havien volat.

La natura ensenya
La natura pot ser summament esplèndida, genero-
sa i encisadora, però demana disposició i l’observa-
ció d’uns ordres per part nostra. Som nosaltres els
que ens hem d’acoblar a ella i no a l’inrevés. Per des-
cobrir alguns dels seus secrets i màgies ocultes, i per-
què ens regali instants sublims, hem de posar-nos
en sintonia amb les seves lleis, els cicles i els ritmes.

Contemplar una posta de sol de les que encenen
el cel, una bandada de flamencs aixecant el vol o la
pluja d’estels d’una nit d’estiu no depèn de la nostra
voluntat i no sempre s’aconsegueix a la primera. En-
senyar als nostres fills a acostar-se a la natura pau-
sadament i sense exigències, amb els sentits i el cor
oberts a tot allò que ens vulgui oferir, pot ser una es-
cola meravellosa de paciència, de perseverança,
d’humilitat, de respecte, de placidesa, de connexió
amb el tot i de molts altres aprenentatges essenci-
als per a la vida.

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

Els blogs de criatures.ara.cat i mestres.ara.cat

Per entendre’ns
Àgatha Estera

“Que vingui algú i
m’ho expliqui. Jo
creia que això de fer
pipí dret i encertar-
la era qüestió

d’educació i d’atenció. I estava
convençuda –bé, encara ho estic
perquè no he llançat del tot la
tovallola– que és possible que els
homes deixin d’esquitxar per tot
arreu. A casa, la teoria la tenim
tots quatre molt ben apresa:
aixeques la tapa, abaixes els
pantalons, apuntes, dispares,
mantens, espolses, apuges els

pantalons i estires la cadena. En
quin punt ens falla la pràctica?
Ho he descobert després de
treure-li els bolquers de nit al
més pixaner dels bessons. Has
provat mai de fer pixar un nen
adormit?”

Som la llet
Alba Padró

“Avui us volia parlar
d’un fet ocorregut la
setmana passada.
Als Estats Units,
concretament al

poble de Forest Park (Geòrgia),
una ordenança municipal havia

prohibit a les dones alletar en
públic. Sembla que el conseller
John Parker pretenia lluitar contra
el nudisme incontrolat que
impera al poble (??). I jo dic: a
Forest Park tothom va en pilotes o
què? Si les mares alletaven i eren
enxampades in fraganti podien
ser denunciades per indecència
pública! Només hi havia una
ordenança anterior en què també
es podia denunciar el mateix crim,
i s’aplicava als establiments
d’entreteniment per a adults. Sí,
noies, és que clarament és el
mateix! De donar la teta a la barra
d’estriptis només hi ha un pas. És
de sentit comú!”

De la societat digital a....
Jordi Jubany

“Les xarxes socials
existeixen sempre
que vivim en
comunitat. En
formen part les

amistats, la família,... Però ara ens
trobem en un moment en què
s’estan expandint els serveis de
xarxes socials digitals, la majoria
dels quals són privatius.
Depenent del seu ús es poden
tenir experiències només
lúdiques o bé més interessants
des d’un punt de vista personal,
educatiu, social i professional”.

També va ser petit

“Recordo la sensació d’estar a
casa quan, abocada a la ba-
rana del terrat, veia caure

damunt la gespa i les hortènsies les
flors blaves de la xicranda”. És una
de les imatges amb què Mercè Ro-
doreda recordava la seva infància.

Els primers anys de la vida de l’es-
criptora van tenir un escenari con-
cret i pocs protagonistes: la petita
Mercè va viure la seva infància en
una petita torre de Sant Gervasi
amb jardí i el seu univers afectiu el
formaven els seus pares, Andreu i
Montserrat, i el seu avi matern, Jo-
an Gurguí. Només va anar tres anys
a escola i l’experiència no li va re-
sultar agradable : “Mai no havia tin-
gut amigues. Els meus amics eren
els meus pares i el meu avi. Totes
les nenes em semblaven tontes, avi-
ciades, algunes amb massa ganes de
fer el savi. Sempre les unes més im-
portants que les altres, amb els pa-
res més rics que els altres. Això em
molestava i me’n feia apartar”. Ai-
xí que va créixer en un ambient
adult i estrany, en una casa plena
d’antiguitats –el seu avi havia estat
antiquari– i un jardí bigarrat de flors
i plantes, amb un monument cen-
tral dedicat a mossèn Cinto Verda-
guer, a qui l’avi havia conegut per-
sonalment. El seu pare es guanyava
la vida fent de comptable, però era
un somiador lletraferit que sovint
recitava Guimerà i Ruyra. La seva
mare era una dona simpàtica i pre-
sumida, de qui sembla que la Mer-
cè estava una mica gelosa: “Jo volia
ser gran i ser com la meva mare;
agradar a tothom i que tothom em
fes compliments”.

Al matrimoni Rodoreda-Gurguí
els agradava el ball i el món del te-
atre, fins al punt que es van apun-
tar a l’escola de declamació d’Adrià

Sílvia Soler

Gual. La seva filla Mercè els enve-
java i volia seguir-los en aquestes
activitats, però sempre rebia nega-
tives perquè aquell no era el model
que s’imposava per a filles úniques
menors d’edat. Imaginem aquella
nena que es quedava a la torre de
Sant Gervasi, envoltada d’antigui-
tats i de flors, enfadada, i es refugi-
ava en la lectura. Com assenyala l’es-
tudiosa de la seva obra Mercè Ibarz
és possible que hi trobem lligam
amb el seu posterior univers crea-
tiu: “En les seves obres psicològi-
ques i d’inspiració realista, d’Aloma
a Mirall trencat, les protagonistes
centrals són òrfenes i, en molts ca-
sos, de la mare ni se’n parla. En les

últimes novel·les, els pares són fi-
gures absents i mitificades, i les ma-
res, figures pertorbadores”. Aquell
món tancat de la torre de Sant Ger-
vasi era, malgrat tot, el seu paradís,
que es va veure cruelment destru-
ït. El daltabaix que va alterar la in-
fància de Mercè Rodoreda va ser la
mort del seu avi, company insepa-
rable de jocs i de lectures. “Tots ens
aturem de viure als dotze anys”, va
deixar escrit.

A partir d’aleshores la Mercè va
rebre l’educació que s’acostumava
a donar a les noies en aquella èpo-
ca: aprendre a cosir i a cuinar. La
costura li agradava i sembla que hi
tenia traça i anys després ella ma-
teixa es confeccionava els vestits.
Mentrestant, llegia molt i anava al
cinema i es delia per ser lliure. La
seva literatura sempre es va tenyir
d’un intens enyor d’aquell univers
reduït i protector de la torre de
Sant Gervasi, ple de flors, música
i versos.
e
Sílvia Soler és escriptora

Va alterar la seva
infància la mort del
seu avi, company
inseparable de
jocs i lectures

Mercè Rodoreda
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Infància

Llaminadures: entre plaer i rebuig
Compte amb les gominoles
PALOMA ARENÓS
FOTO: SHUTTERSTOCK

E
l Max té set anys,
va a una escola
pública d’una ciu-
tat de 210.000

habitants i, en els 500
metres al voltant del seu
centre hi ha dos quioscos
on venen llaminadures,
una botiga de queviures
amb una oferta d’una
vintena de llaminadures
diferents, dues farmàcies
que han incorporat dol-
ços funcionals per a
infants i dos forns de pa,
més una papereria que
s’han apuntat al carro
dels dolços amb bosse-
tes... a banda de pirule-
tes, ous de xocolata i
d’altres delícies ensucra-
des. Si ell i la seva ger-
mana de 3 anys acompa-
nyen la mare a fer un
cafetó a una cadena local
d’entrepans, la caixera
els dóna directament
una piruleta sense con-
sultar-ho a l’adulta. “Pre-
neu, macos!”, els diu

sense que tinguin temps
de reaccionar.

Cada divendres a la
sortida de l’escola, alum-
nes de diferents edats
anhelen l’arribada dels
pares o dels avis amb
ànsia. És el dia escollit per
la majoria per fer l’extra a
la seva canalla: berenen
una mica –o de vegades,
gens– i, de seguida, la bos-
seta de llaminadures a la
mà. “Ja ho esperen. Avui
faig jornada intensiva i
com vinc jo en lloc de la
cangur, que ho fa els altres
dies, els fa molta il·lusió.
Amb les llaminadures
encara em reben amb més
alegria”, explica Maribel
M., molt satisfeta de la
seva decisió nutricional
envers els dos fills de vuit i
quatre anys, que es
remunta a P-3.

El Max no té de llami-
nadures els divendres, ni
la resta de dies de la set-
mana. Només, alguna
vegada, puntualment. Els
seus pares intenten que

mengi de tot i divers i per
berenar algun dia cau
alguna pasta del forn,
d’altres li donen un
entrepà de formatge o
una coca feta a casa, una
mica de fruits secs,
fruita... Una dieta que els
comporta força queixes
del nen. El dia que la mare
cedeix, la criatura és feliç,
però no pararia mai. Els
ingredients l’enganxen. I
la germana petita també
en reclama. Aquella nit,
curiosament, tots dos
tenen mal de panxa o els
surten vermellors a la
pell o van una mica
accelerats per casa.
Per què deu ser?

Les llaminadures
són antinutrients. “No
n’aporten cap: ni fibra,
ni vitamines naturals ni
res. I, a més, no deixen ni
absorbir els nutrients dels
aliments. Donar llamina-
dures habitualment als
fills és un greu error amb
conseqüències fatals per a
la seva salut”. Parla el

naturòpata especialista
en nutrició, Àngel Perera.
I alerta: “Són el para-
digma dels additius. Els
colorants sintètics, fins a
17 en alguna varietat, i els
olis hidrogenats, són
tòxics per a la salut.
L’excés de sucres refinats
acidifiquen el cos, que per
tornar al PH normal
busca elements alcalins
com la calç i el ferro i ho
treu dels ossos i de les
dents, cosa que provoca
problemes de creixement
i càries, respectivament”.

Un estudi de l’Orga-
nització de Consumi-

dors i Usuaris (OCU)
sobre llaminadures
diu que la higiene “és

bona i que no conte-
nen tants colorants
com es podria pen-

sar”. Compleixen les
normes de la UE.

Enganxen
En diferents conferències
sobre els hàbits alimenta-
ris saludables dels infants,

Pares i criatures en consumeixen cada vegada més, tot i els advertiments del sector sanitari

CASOLANES. Una
alternativa pot ser el
consum de llaminadures
ecològiques o bé
elaborar-ne a casa amb
productes naturals.

La llaminadura
no aporta
cap tipus
de nutrient:
tot són additius
i colorants

MODERACIÓ. Els colorants que fan tan atractives les
llaminadures són perjudicials consumits en excés.

Experts en salut
alerten que les
llaminadures
poden crear
addicció i més
hiperactivitat
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En família

Sabates
d’infant

Moltes vegades he parlat en aquesta columna de
respectar els infants, de comprendre’ls, de
“posar-se a les seves sabates”. Avui, però, vull
parlar de les sabates de veritat, les dels peus.
e
Es pensava, fa molt de temps, que les sabates eren
necessàries per al correcte desenvolupament del
peu. Eren sabates «formadores», de sola rígida, bo-
tins de canya alta «per donar estabilitat al turmell».
I quines arrugues, quines profundes clivelles es for-
maven en aquelles canyes altes de les botetes! Fa
molt, en un article de no recordo quin especialista
americà, vaig llegir que els solcs a la superfície de
les sabates infantils són les cicatrius de la lluita del
peu contra la sabata.
e
En realitat, el peu no necessita sabates, com la mà
no necessita «guants formadors». El peu del nadó
es transforma en el peu de l’adult, principalment,
pel pas del temps, i en part també per l’exercici fí-
sic, pel fet de caminar i córrer i saltar i jugar hores i
hores, com fan tots els nens. No volem que les saba-
tes ajudin al desenvolupament del peu. I molt menys
que dirigeixin aquest desenvolupament. Només de-
manem a les sabates que no posin obstacles, que no
impedeixin els moviments normals del peu.
e
Fins que comencen a caminar, els nens no necessi-
ten cap sabata. Només mitjons, més o menys grui-
xuts segons el clima. I quan comencen a fer els pri-
mers passos, dins de casa, probablement ho faran
millor descalços (si el terra no és fred) o amb mitjons
que no llisquin. Les sabates no serveixen per formar
el peu, sinó per protegir contra cops i ferides, man-
tenirelpeucalentievitartrepitjarmerda(unriscen-
cara present als carrers de les nostres ciutats).
e
El calçat més adequat per a un nen petit (fins a uns
quatre anys) és aquell que proporcioni aquesta tri-
ple protecció sense dificultar gaire els moviments
naturals del peu. Sabates toves amb una sola anti-
lliscant i molt flexible (que es puguin doblegar fà-
cilment i el nen pugui moure els dits) i de material
transpirable. La sola serà plana, sense talons. La sa-
bata s’ajustarà bé (si balla, el nen pot ensopegar) pe-
rò amb prou espai per als ditets a la punta. És im-
portant que siguin de canya baixa (i no botetes) per
permetre el lliure moviment del turmell. I no gaire
cares, perquè els nens creixen molt ràpid i hem d’evi-
tar les dues temptacions de l’estalvi: comprar unes
sabates massa grans, perquè durin, o fer durar unes
sabates massa petites que comprimeixen els dits.
Per casa, depenent del clima i del tipus de terra, el
nen pot anar estones sense sabates o només amb
mitjons. Per moure els peus amb plena llibertat.

Carlos González és doctor en pediatria

Carlos
González

Famílies... parlem-ne

Anar a peu a l’escola,
un espai de llibertat

Anar a peu a l’escola sembla una
situació quasi impossible avui
dia, sigui per pors, per una qües-

tió d’hàbits, de possibilitats de les per-
sones adultes, de poc interès de les
criatures (sempre les criatures) o per
mil raons amagades. Bé, no es tracta
pas de fer-ne un judici radical, no.

Quan es posa la qüestió sobre la
taula –ja que és evident i freqüent que
moltes criatures van a l’escola en cot-
xe–, trobem mil explicacions, totes
plenament lògiques i raonables. “Per
què han d’anar a peu si a mi em ve de
passada amb el cotxe? Total, és un mo-
ment”. Però també hi ha una sèrie de
consideracions que podrien, si més
no, plantejar dubtes sobre un tema
que sembla gairebé inqüestionable.
I cal veure que és interessant anar-hi
a peu, i no un problema.

Un primer argument és el temps.
Quina contradicció, si ho mirem bé.
Perquè les criatures de temps en te-
nen. Si hi van a peu sols cal que sur-
tin abans de casa, que es llevin abans,
que no mirin la televisió al matí o fer
algun canvi per aprofitar el valor edu-
catiu que té. Que interessant que és
anar pel carrer i veure que hi ha per-
sones que treballen: escombrant, pre-
parant les fruites, posant diaris, des-
carregant les caixes... També sentir
les olors del matí, de les flors o de les
pastisseries, notar si fa fresca o calor,
veure que hi ha semàfors que cal res-
pectar, és a dir, la vida de cada dia que
massa sovint les criatures ignoren o
aprenen només a través de vídeos i de
llibres. Però no tot s’acaba aquí. Ca-
minen i es cansen, primer molt i des-
prés menys o gens, perquè les cames
es reforcen i es reforça, sobretot, l’ac-
titud de saber que han de créixer i que
no n’hi ha per tant. És evident que si
plou podran anar amb paraigua, que
per això hi són. I no hi ha cap més pro-
blema, que avui dia la roba i el calçat
ho permeten.

Si, a més, hi ha altres criatures al
veïnat que van a la mateixa escola o
en la mateixa direcció, poden xerrar
i compartir aquest espai de socialit-
zació i mirar el món que els envolta,
que massa sovint no els el deixem ex-
plorar. Evidentment hi ha qui viu
lluny i exigeix aquest acostament en
cotxe. Però en aquest cas, no cal arri-
bar fins a la mateixa porta, i segura-
ment hi ha un carrer ample, un punt
fàcil per parar, poder acomiadar-se i
que l’últim tram es faci caminant, i
trobar companyes o companys per
compartir una mica de camí a peu.

M. Jesús Comellas

Maria Jesús
Comellas és
doctora en
psicologia
i pedagoga

El sucre refinat,
un perill?
e
El pediatre homeòpata
Xavier Miró assenyala
que la nostra societat
consumeix més sucre
que mai i això comporta
perills. “És un fet molt
contrastat científica-
ment que la ingesta abu-
siva de dolços, concreta-
ment de sucres refinats,
s’ha disparat. Mentre
que els nostres gens es
van formar en un entorn
en què cada individu con-
sumia un màxim de 2 kg
de mel a l’any, a finals del
segle XX es va assolir la
impressionant quantitat
de 70 kg de sucre a l’any”.
El metge apunta que al
sedentarisme d’una soci-
etat tecnificada cal
sumar-hi “augments
dràstics de l’índex glicè-
mic, que és el responsa-
ble d’alliberar insulina, i
d’IGF (factor de creixe-
ment similar a la insu-
lina), responsables del
creixement de cèl·lules
tumorals”. Miró apunta
que “la immensa majoria
d’additius s’han incorpo-
rat a la dieta sense cap
estudi previ que regulés
els nivells recomanables
a la infància”.

Diego Rivera, llicenciat en
tecnologia dels aliments i
tècnic de l’Associació Vida
Sana, equipara “l’addicció
que crea el consum gai-
rebé diari de llaminadures
amb la del tabac dels
adults: enganxen igual-
ment”. Rivera detalla que
alguns colorants com l’E-
102 (dóna color groc-
taronja), l’E-110 (taronja),
l’E-122 (vermell) i l’E-129
(vermell fosc) causen
al·lèrgia i processos asmà-
tics d’origen al·lergogen, i
lamenta que altres colo-
rants sintètics són “alta-
ment perillosos, com l’E-
133 (blau brillant), que
s’ha demostrat que és resi-
dual i s’acumula als
ronyons i vasos limfàtics, i
l’E-131 (blau), que produ-
eix urticària en alguns
nens”, adverteix. L’expert
lamenta que “entre les lla-
minadures i la pastisseria
industrial, els nens reben
en la seva dieta diària ele-
vats índex de sucre refinat
que incideixen en el grau
d’hiperactivitat i agressi-
vitat”. La naturòpata i
nutricionista Dörte Fro-
reich coincideix amb
Rivera i apunta que les lla-
minadures “són addictives
perquè tenen el mateix
efecte que certes drogues;
per mantenir i recuperar
la sensació de benestar se
n’han de menjar més”.

La farmacèutica Elena
Febas, directora de la
botiga Marsan Sabadell i
mare d’un nen de 3 anys i
un nadó, ha aconseguit
que el seu fill gran “encara
no hagi tastat cap llamina-
dura”. I afirma: “Intentaré
preservar-lo de menjar-ne

tant com pugui”. Febas
recomana la fruita

fresca, pastanagues i
fruits secs com a

alternativa i “en
casos puntuals,
llaminadures
ecològiques ”.

Davant
d’aquestes crí-
tiques, els

fabricants, com
l’espanyol

Migueláñez i
l’alemanya

Haribo, argumen-
ten millores cons-

tants en l’elaboració
dels dolços. Migueláñez
ha tret al mercat “moltes
varietats de caramels tous
sense gluten i sense greix,
amb un 10% de suc de
fruites, colorants naturals
i vitamines”. I expliquen:
“També hem tret uns pots
de caramels durs sense
gluten i amb colorants
naturals”. Fonts d’Haribo
destaquen els tres pilars
sobre els quals fonamen-
ten la seva filosofia labo-
ral: investigació, innova-
ció i qualitat.e

Per fer a casa
Dolços ecològics
e
Aquí teniu una recepta
molt senzilla per poder fer
llaminadures a casa, amb
l’ajuda dels nens. És reco-
manable fer servir most
–suc de raïm sense alco-
hol– de cultiu ecològic
perquè siguin el màxim
de saludables.
Ingredients
150 ml de suc de raïm
blanc ecològic.
150 ml de suc de raïm
negre ecològic.
2 g d’alga agar-agar en
pols (1 culleradeta
de cafè)
Elaboració
e1 Diluïu la meitat de
l’agar-agar en 1/4 del suc
de raïm blanc.
e2 Poseu-ho al foc i
quan bulli, remeneu-ho
enèrgicament i deixeu-ho
coure durant mig minut.
e3 Retireu-ho i barre-
geu-ho amb la resta de
suc de raïm blanc.
e4 Poseu la barreja en
glaçoneres o motlles
petits de gelatina i deixeu-
la refredar a la nevera.
e5 Repetiu l’operació
amb l’altre suc.
e6 Es mengen un cop
solidificades i es poden
arrebossar amb una mica
de sucre negre de canya.
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Fer-se gran
en contínua competició

GEMMA CASTANYER

S
ón joves promeses
de l’esport i uns
escollits amb talent.
Combinen els estu-

dis amb els entrenaments i
es declaren apassionada-
ment competitius. A la
majoria els costa perdre
dins i fora del seu particu-
lar terreny de joc.

Andrea Muelas té 14
anys i és de Sitges, però fa
dos anys que viu interna al
Centre d’Alt Rendiment
(CAR) de Sant Cugat del
Vallès, on competeix i
entrena en gimnàstica rít-
mica. Des que és al centre
s’ha hagut d’espavilar i ha
après a organitzar-se i “a
ser més ràpida”, diu, per
poder seguir el ritme
requerit. El seu horari és
fet a mida perquè pugui
continuar els estudis sense
deixar d’entrenar-se. “Ens
llevem a les 7. A les 8
esmorzem i tenim classe
fins a les 10.50. A les 11
comencem l’entrenament
fins a les 14.00. Dinem. A
les 15.15 tornem a classe
fins a les 17.45, quan tor-
nem a començar l’entrena-
ment fins a les 21.30 de la
nit”, explica. Es declara
una noia molt responsable,
exigent amb si mateixa,
organitzada i persistent. El
seu és un treball de fons
que veu els resultats a llarg
termini però confessa que
aquest estat de tensió li
agrada i que fins i tot la
motiva: “No sóc una de les
noies més competitives
però m’agrada la rivalitat
perquè em genera nous
reptes”. Com tots els
esportistes del CAR,
l’Andrea compta amb el
suport d’una psicòloga, que
l’atén un cop per setmana
per treballar el sentiment
de frustració, els nervis o la
pressió que genera una
competició: “Sabem que
pot passar, però perdre
em costa molt perquè vull
que les coses em surtin
perfectes –explica–. La psi-
còloga sempre ens diu que
no ens hem d’enro-
car en un error,
que hem de pensar en el

següent exercici. Però
tenim molta pressió per-
què un treball de pocs
minuts de durada ens ava-
lua l’esforç de tota una
temporada”.

Aquests dies l’Andrea
s’ha preparat per a l’Exhi-
bició Internacional de Bar-
celona, que tindrà lloc avui,
dissabte, i més endavant, al
desembre, participarà al
Campionat d’Espanya. De
la desena de noies que for-
men part del seu equip,
n’hi ha tres que es prepa-
ren per al Mundial. “Són
les més bones , jo sóc nor-
maleta”, diu, però tenir-les
al seu costat la motiva per
seguir millorant i aconse-
guir els mateixos èxits. Pre-
cisament aquest tipus de
rivalitat entesa com “la
millora d’un mateix per
assolir els èxits de l’altre”
és la que potencia l’escola
Esade de Barcelona,
segons explica el professor
de màrqueting del centre
Carles Torrecilla. “A Esade
no potenciem la compe-
tència, però sí que moti-
vem l’alumne perquè asso-
leixi el màxim”. I en aquest
sentit, la comparació entre
l’alumnat pot ser positiva.
“Si el teu company ha tret
un 9 a l’examen potser tu
també hi pots
arribar, saps
que l’objectiu
a assolir és
possible”.

Torrecilla, que dóna clas-
ses a alumnes de 18 anys,
defensa que la nostra soci-
etat no és prou competitiva
i que el percentatge d’ado-
lescents que “ni volen ser
res ni se senten prou moti-
vats” és massa elevat. “Més
del 70% dels joves al nostre
país pensen que el que els
passarà a la vida laboral no
depèn d’ells sinó de factors
externs com les influèn-
cies, la sort o l’ajuda els
pares. Tot al contrari del
que passa als Estats Units”,
afirma.

L’exemple de La Masia
Per Torrecilla la competiti-
vitat s’ha de potenciar si
significa “ser més compe-
tent, és a dir, oferir el
millor d’un mateix” i
aposta per fomentar la
col·laboració en grup, cosa
que dóna lloc al terme coo-
petència: col·laborar per
ser més competitius. “La
millor manera de ser una
persona integral és partici-
pant i ajudant el grup. La
competència es pot enten-
dre com una confrontació
o com una aptitud per créi-
xer”, explica. Segons el psi-
còleg expert en l’adoles-
cència Jaume Funes, la
idea de potenciar la com-
petència en grup ajuda el
jove a construir la pròpia
identitat perquè “necessita
sentir-se part d’un col·lec-
tiu però alhora és impor-
tant que sigui singular per
a alguna cosa”. Per Funes,
el Barça de Josep Guardi-
ola en seria un exemple
clar: “L’èxit de l’equip
depèn del triomf de
cadascú. Cada jugador dins
el col·lectiu creix de
manera exponencial. Sol

no seria res”.
A La Masia, bressol

del planter blaugrana, la
competència es treballa
en el mateix sentit: si ho

fan plegats, el grup
aconsegueix més

bons resultats. Tot i
això, la competitivi-
tat entre jugadors
de la mateixa edat

queda reclosa dins el
terreny de joc. “Entre

competència i convivèn-

Competir, segons els experts, no és nociu sempre que s’entengui
correctament. Però per què hi ha joves que no suporten perdre?

PRECOCITAT. Àlex
Màrquez competeix al
Campionat d’Espanya de
motociclisme. REPSOLMEDIA

Un dia al CAR
e
El Centre d’Alt Rendi-
ment considera la forma-
ció acadèmica i humana
tan important com
l’esportiva. Els esportis-
tes del CAR poden assis-
tir a classe de batxillerat i
ESO a l’institut que hi ha
al mateix centre.
ds
Andrea Muelas
14 anys, gimnàstica rítmica
08.00 h: esmorzar
08.20 h: classe
11.00 h: entrenament
14.00 h: dinar
15.15 h: classe
18.00 h: entrenament
21.30 h: sopar
e
Marta González
16 anys, natació
07.15 h: entrenament
10.00 h: esmorzar
10.15 h: classe
13.00 h: dinar
14.15 h: classe
18.00 h: entrenament
19.30 h: temps lliure
21.30 h: sopar

cia pesa més la convivèn-
cia. Són nois que conviuen
moltes hores junts”,
explica Carles Folguera,
director del centre. Els
educadors de La Masia
–psicòlegs, professors i
staff tècnic– eviten utilit-
zar la comparació entre
jugadors de la mateixa
edat. Només s’utilitza la
referència d’un jugador del
primer equip per motivar
els adolescents que mos-
tren una mala actitud
durant els entrenaments o
que no s’esforcen prou.

Entre germans
La singularitat dins el grup,
com explica el professor
Funes, hauria de ser trans-
portable a l’àmbit familiar,
en què moltes pares, con-
tràriament, comparen els
fills per aconseguir certs
resultats. “La lògica educa-
tiva ens diu que cada
germà hauria de destacar
per algun tret significatiu.
Comparar-los no és la
solució: pot generar apatia
i frustració, i generalment

A la gimnasta
Andrea Muelas
li agrada
la rivalitat:
“Em genera
nous reptes”

Segons Carles
Torrecilla, a
Esade motiven
l’alumne “perquè
assoleixi
el màxim”

Pel psicòleg
Jaume Funes,
“comparar els
germans pot
causar apatia
i frustració”

Adolescència
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Adolescents
a La Masia:
e
Nois interns:
Seixanta joves: 48 de fut-
bol, 11 de bàsquet i un
d’hoquei patins.
e
Edat:
Entre 11 i 18 anys
e
Procedència:
Vint catalans, vint de la
resta d’Espanya i vint de
fora de l’Estat.
e
Horari:
Classe durant el matí i
entrenament de les 19.00
a les 20.45 de dilluns a
divendres.
e
Objectiu del centre:
Acompanyar l’adoles-
cent en tot el seu desen-
volupament acadèmic,
personal i esportiu.
“Ens convertim en la
seva referència”,
explica el director,
Carles Folguera.

DISCIPLINA. Andrea Muelas dedica moltes hores al
dia a l’entrenament de gimnàstica rítmica,

però també a estudiar. CRISTINA CALDERER

aquest tipus de tècnica
acaba fracassant”, explica.

El jove pilot de motoci-
clisme Àlex Márquez ja
s’ha acostumat que el com-
parin amb el seu germà,
Marc, el segon pilot més
jove de la història a procla-
mar-se, l’any passat, cam-
pió del món de 125 cc. Per
l’Àlex, que competeix des
dels cinc anys, la figura d’en
Marc és un referent: “El
meu somni és aconseguir
el que ell ha assolit”. La
comparació, explica, és
inevitable, i la té del tot
assumida. Els seus pares
mai han forçat cap tipus de
rivalitat però casualment
els dos germans han esco-
llit el mateix esport. Al
marge dels resultats d’en
Marc, l’Àlex té clar que les
motos són la seva vida i que
li agradaria dedicar-s’hi
professionalment.

A casa de l’Andrea la
convivència amb la seva
germana no és tant fluida.
Es porten tres anys, però
tot i intentar-ho, la seva
germana no ha aconseguit

entrar al CAR. “Crec que
em té una mica d’enveja
perquè la rítmica no li ha
sortit tan bé com a mi. Els
meus pares han intentat
que fes un altre esport.
Aquest any s’ha apuntat a
aeròbic i li va molt bé”, diu.

Picar-se motiva
Com l’Andrea, Marta Gon-
zález també viu interna al
CAR. És de Vic, té 16 anys i
és nedadora. Cada dia
neda entre 12.000 i 14.000
metres. D’aquí un mes, del
6 al 10 de juliol, disputarà
l’europeu júnior, que se
celebra a Belgrad. Com
l’Andrea, segueix un
horari fet a mida per no
perdre els estudis. La
Marta és competitiva dins
i fora de l’aigua perquè li
agrada que li proposin
objectius. “Quan em
piquen, salto i aleshores
competeixo, sigui el que
sigui”, explica. Per ella no
assolir la marca que es
proposa no és cap trasbals.
La frustració, diu, és
només momentània.e

Fora de classe

Xavier Gual

Passar de curs
o repetir

Xavier Gual és escriptor
i professor de secundària

E
stem en els últims dies del calendari escolar i als profes-
sors ens queden decisions difícils per prendre. La ma-
joria d’alumnes aproven o suspenen per mèrits o demè-
rits propis. Els docents agraïm les notes clares i
contundents, tant a la baixa com a l’alça. El problema ar-
riba, però, amb els que es troben entre la fràgil fron-

tera del quatre i el cinc, o bé entre els dos o tres suspesos, fet que
els suposa repetir o no. De la meva experiència com a professor, un
dels moments que més m’han sorprès d’aquesta feina són les ava-
luacions de final de curs. Crec que tots els pares i mares n’haurien
de presenciar una (millor d’amagat i sense el fill). Sovint, tota la fei-
na que ens suposa acotar al màxim la nota d’un alumne es tritura
en qüestió de segons per decisions que no estan relacionades pre-
cisament amb l’aprenentatge. Les previsions d’aules de cara al curs
vinent, una alta o baixa matriculació d’alumnes o la pèrdua o con-
servació d’una línia per curs juguen un factor decisiu a l’hora que
un alumne superi el curs o el repeteixi. En alguns instituts he vist
salvatjades molt grosses i he tingut ganes d’aixecar-me de la reu-
nió i marxar. Els casos més exagerats es donen en finals d’etapes,
en què no hi ha més remei que passar net d’assignatures pendents.
Com tot, té la seva trampa, perquè la junta sempre pot fer segones
rebaixes i aprovar assignatures amb un asterisc, és a dir, per junta.
També hi ha matèries adaptades, més fàcils, en què no és el mateix
aprovar-les en un grup que en un altre, tot i que a efectes legals
comptin igual per obtenir el graduat.

Repetir curs serveix?
També he vist casos en què repetir curs no ha servit de res, més avi-
at al contrari. He suportat alumnes que han decidit prendre’s l’any
sabàtic amb la certesa que passaran de curs simplement perquè no
se’ls farà repetir dues vegades seguides. Com a tutor també m’he
hagut d’empassar alguns principis i fer creure als pares que si el seu
fill repetia era, en realitat, “un premi” perquè pogués consolidar
els seus coneixements, encara que l’implicat n’hagi suspès tres i al-
guns companys passin de curs amb set o vuit carbasses com una
casa de pagès. En el segon cas es considera que aquests alumnes di-
fícilment es trauran el graduat i que, per tant, com menys anys ron-
din per l’institut millor per a tothom. Normalment als setze anys
acaben al carrer per decisió pròpia amb el consentiment dels pa-
res. Penso que si la repetició no es fa en un grup on hi hagi con-
dicions de treball es perd el temps.

Un professor, encara que no ho confessi, sempre mira de reüll
què fan els seus col·legues. És oportú saber quina és la teva situa-
ció al centre on treballes, la teva fama, si ets dels exigents que sus-
pens a discreció o més aviat ets un colador d’ineptitud. Si aproves
gairebé a tothom serà molt estrany que tinguis problemes. No es
queixarà ningú. Si et mantens ferm en els teus principis i vols llui-
tar per exigir que els alumnes, a la seva edat, tinguin un bon nivell
de coneixements, més d’un company et mirarà com si fossis un fòs-
sil o un extraterrestre. “Però on es pensa que fa classes aquest il·lus-
trat?” Ho afirmo perquè he vist professors que aproven més del
compte per por a passar-se. Perquè si suspenen molt, per desgrà-
cia, es qüestionarà si han fet bé la seva feina, encara que els alum-
nes siguin uns mobles i uns mal educats.

Penso que la solució seria que el departament d’Ensenyament
preveiés, segons el perfil de l’alumnat del centre, tantes places de
repetidors com fossin necessàries. Acceptant la realitat tal com és,
i no maquillant-la de manera ridícula. I si calgués obrir un grup no-
més de repetidors, que fos possible fer-ho. És l’única manera que
això de la repetició es prengui seriosament, sobretot per part dels
alumnes. Quan vaig estudiar BUP i COU, repetir era el pitjor que li
podia passar a un alumne. Ara ho hem convertit en un petit premi
per als menys mediocres de la classe. I els que no volen
estudiar, com les ovelles, que vagin passant sense amun-
tegar-se, si us plau.



c12 aracriatures DISSABTE, 18 DE JUNY DEL 2011 ara

Lleure/
Escola

Els centres d’educació especial
Una altra via per a la inclusió
SÒNIA SÁNCHEZ

“S
óc sinceeer, hi
ha moltes coses
que podria
feeer...” Una

declaració de principis
amb melodia de Cold
Play. Amb aquesta lletra,
els nens de l’escola d’edu-
cació especial Mare de
Déu de Montserrat versi-
onen al català la tornada
de Viva la vida. La cançó
que va empènyer el Barça
de Pep Guardiola a acon-
seguir el seu triplet de
l’any passat anima també
aquests nois d’intel·ligèn-
cia límit a aconseguir el
que es proposin a la vida.
El projecte de coral
d’aquesta escola d’educa-
ció especial no només els
ajuda a assolir competèn-
cies a través de la memo-
rització i la disciplina que
requereix, sinó que els ha
portat a interactuar amb
estudiants de l’escola
ordinària en les mateixes
condicions. I és que, des

que el projecte es va posar
en marxa el 2002, amb el
temps han aconseguit
participar en els concur-
sos corals d’escoles de
secundària ordinàries.
“La coral els aporta èxit i
autoestima, confiança en
el seu propi esforç”,
explica el director del
centre, Ramon Fitó.

El col·legi Mare de Déu
de Montserrat és un dels
105 centres d’educació
especial que hi ha a Cata-
lunya, als quals assistei-
xen alumnes amb necessi-
tats educatives especials.
Els d’aquest centre del
Guinardó de Barcelona
són nois amb intel·ligèn-
cia límit, però les escoles
d’educació especial ate-
nen nens amb tot tipus de
discapacitats intel·lectu-
als i cognitives o amb tras-
torns de l’aprenentatge.
L’aposta decidida dels
últims anys per les políti-
ques d’inclusió d’aquests
alumnes a l’escola general
fa que aquests centres

acullin un 40% dels alum-
nes amb aquestes caracte-
rístiques, mentre que la
majoria s’integren a
l’escola ordinària.
Els centres d’edu-
cació especial són
una sortida per
als casos més
greus, i per a tots
els que no poden
seguir el ritme de
l’escola ordinària.

“Per arribar a la
inclusió hi ha diverses
vies, i les escoles d’edu-
cació especial també els
donen un camí per a la
inclusió”, afirma Fitó.
Explica que molts dels seus
alumnes arriben al centre
després d’haver passat per
una escola ordinària, on els
seus problemes d’aprenen-
tatge els havien abocat al
fracàs escolar i on “la seva
autoestima s’anava enfon-
sant sota una aparença de
normalitat”. “Han anat de
fracàs en fracàs, emmasca-
rats com a alumnes nor-
mals”, diu.

L’Adrià tenia 10 anys
quan els seus pares van

decidir fer el pas a una
escola d’educació

especial. El seu tras-
torn per dèficit
d’atenció amb
hiperactivitat
(TDAH) no li per-
metia seguir el
ritme dels seus
companys a

l’escola ordinària.
“Amb deu anys lle-

gia molt poc i no
escrivia gens”, explica

el seu pare, Pere Prat.
Ara, amb 17 anys, i des-
prés d’estar-ne sis al cen-
tre Lexia d’educació espe-
cial, ha millorat
moltíssim.

“És una decisió dura
per a qualsevol pare. La
part més important és
assumir que el teu fill no
avança al mateix ritme
que els altres”, diu el Pere.
Tot i que admet que si fa
sis anys hi hagués hagut
els mateixos recursos que
hi ha ara per a l’escola

ESTRATÈGIES.
El Niu està provant una
activitat amb gossos per
estimular l’aprenentage
sensorial. ESCOLA EL NIU

A TRAVÉS DE LA MÚSICA. La
coral ha ajudat a potenciar
la inclusió dels nens de
l’escola Mare de Déu de
Montserrat. C. CALDERER

Tres opcions
d’escolarització
e
Els nens amb necessitats
educatives especials, per
discapacitats o patolo-
gies cognitives, tenen
tres vies d’escolarització:

L’escola d’educació
especial, que “haurà de
seguir existint perquè en
alguns casos és on hi ha
els recursos més ade-
quats”, com diu la direc-
tora general d’Educació
Infantil i Primària de la
Generalitat, Alba Espot.

L’escola compartida: el
nen es matricula o bé a
una ordinària o bé a un
centre especial, i passa la
meitat del temps en l’una
i la meitat en l’altra.

L’escola inclusiva,
“que la llei prioritza des
del 1982”, destaca Espot.
L’alumne s’escolaritza a
l’ordinària, on rep un
suport específic perquè
pugui adaptar-se.
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La setena hora

Ho havíem anunciat fa uns mesos amb reserves. Ara ja podem
dir-ho amb més seguretat: el Barça és la nova religió. Té un
temple i feligresos que assisteixen devots a la crida del líder.

Té un himne i bona part dels seguidors no saben el nom del seu cre-
ador, per tant, pertany al temps, al poble. Té una bandera i altres
símbols que es petonegen, que es mostren amb orgull. Processons,
les icones damunt dels autocars, ballant i cridant, són bells déus
semblants als del món grec, on la lletjor s’amagava. Té heretges:
l’Ibra, en Figo. Ocupen bona part de l’espai informatiu i les seves
gestes són mites en el moment que es fan, no els cal el pas del temps.
Un gol d’Iniesta és comparable als treballs d’Hèracles. Més mite que
logos, narració heroica sustentada en anys de sequera, de llàgrimes.
Les criatures d’avui no coneixen què és patir, com els seus pares. Els
intel·lectuals es rendeixen davant les cames del nou Messies, d’en
Messi. Es perdonen els petits pecats dels déus, com abandonar la
parròquia a mitja festa per anar a omplir un altre temple presidit
per una deessa destinada a un d’aquests déus. Podem llegir la parau-
la del líder encarnada: Paraula de Pep, et lloem Senyor.

A més, i tot i que la directiva té estranys negocis amb algun país
no gaire recomanable, són bones persones, parlen de solidaritat,
visiten hospitals i cedeixen el mèrit d’alçar el premi a aquell que
més ho necessita. S’anuncien a tot arreu i els pares acosten la filla-
da quan els veuen com els seguidors d’una confraria quan passa la
Verge. Beneïts siguin els tocats. Tenen una escola de referència on
es fan presents els valors que fan possible aquest èxit: La Masia. No
en sabem gairebé res dels nens que no triomfen, però és un centre
d’excel·lència. I ara tenim el misteri, perquè una religió ha de tenir

un misteri: què redimonis volien dir els 4 dits alçats que
va mostrar per la tele en Guardiola?

Vinga, més carbó per al debat.

La nova religió

Jaume Cela & Juli Palou

Gregorio Luri és doctor en filosofia i educador

La cua de Quiró

Gregorio Luri

Des que Nathaniel Branden va publicar The psychology of self-
esteem el 1969 (publicat en castellà, La psicología de la auto-
estima, el 2001), el fracàs està oficialment prohibit a l’escola.

El llapis vermell per subratllar els errors de l’alumne està estigma-
titzat. Com que cal evitar la frustració del nen per no ferir el seu
ego, en un districte escolar de Massachusetts els nens salten a cor-
da sense corda a la classe de gimnàstica i així els maldestres que en-
sopeguen cada dos per tres no se senten humiliats.

Però els nens saben distingir entre un elogi merescut i una al-
moina, com posen clarament de manifest Po Bronson i Ashley Mer-
ryman al seu llibre Educar hoy, recentment publicat en castellà.
Són nombrosos els estudis que dubten dels efectes terapèutics de
l’elogi indiscriminat. El nen acostumat a sentir contínuament com
és d’intel·ligent fàcilment es converteix en un narcisista covard,
amb por al fracàs i una obsessió malaltissa per no defraudar les des-
mesurades esperances que els adults han dipositat en ell.

Hem d’elogiar la capacitat de treball d’un nen, la capacitat de con-
centració, la voluntat de sobreposar-se a la frustració o la força que
posa de manifest quan es difereix una gratificació... sempre que n’hi
hagi motius, perquè l’elogi, per ser eficaç, ha de ser específic i sincer.

Els nens de 12 anys saben perfectament que rebre un elogi d’un
professor no vol dir necessàriament que hagin fet les coses bé. Pot
significar tot el contrari. Han comprovat que la dinàmica de l’elo-
gi és sovint indistingible de la de la llàstima i que per sal-
vaguardar la seva autoestima convé no prendre’s seri-
osament els elogis dels professors.

Autoestima i elogi

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

filosofia i educador

inclusiva potser s’ho hau-
ria pensat més, assegura
que en el seu cas “ha fun-
cionat molt bé”. “No
m’atreviria a dir a cap
pare el que ha de fer”,
afirma, segur que fins i
tots els pares que han fet
el pas fora de l’escola ordi-
nària defensen la preemi-
nència de la inclusiva.
Prat, que també és el pre-
sident de la Federació
d’Associacions de Pares
d’Alumnes amb Discapa-
citat Intel·lectual (Fam-
padi), remarca que, en tot
cas, és una decisió que
pertoca a la família. Els
Equips d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP) de
la Generalitat, que han
d’aprovar qualsevol ingrés
a una escola d’educació
especial, “poden assesso-
rar i informar, però la
decisió és dels pares”, diu.

El Pere explica que el
primer dia que l’Adrià va
fer classe al Lexia, a la nit,
li va retreure: “M’has por-
tat a una escola per a ton-
tos”. “El quart dia ja tenia
més amics dels que mai
havia tingut a l’escola
ordinària, i no ha tornat a
queixar-se”, diu el pare, i
aclareix: “No és que no
tingués amics a l’escola
ordinària, al contrari, els
seus companys se l’esti-
maven molt, però ell no
podia seguir els seus jocs a
l’hora del pati, per exem-
ple, i acabava aïllant-se”.

“En canvi a l’escola d’edu-
cació especial no hi ha
diferències, tots són
iguals, i això estimula la
seva competitivitat, per-
què amb els companys de
l’ordinària no es veia
capaç de competir i feia
un pas enrere”, diu.

És el mateix que des-
taca el director de l’escola
Mare de Déu de Montser-
rat, i posa l’exemple de la
coral o d’altres projectes
específics, com un docu-
mental amb què els seus
alumnes han participat a
la XIX Mostra de Comuni-
cació de Batxillerat Blan-
querna. “Si haguessin estat
en una escola ordinària
segurament no ho haurien
viscut tant, perquè ho hau-
rien fet altres alumnes
més preparats, però aquí
són ells els protagonistes”,
diu Fitó. Ambdós projec-
tes, a més, han permès als
alumnes entrar en compe-
tició amb les escoles ordi-
nàries, que també és una
manera d’assolir la “nor-
malització i la integració”,
que l’escola fixa com a
objectius.

Objectius que també
ho són en el cas de l’escola
inclusiva. Cada família ha
de trobar el recurs més
adient per poder dir, com
en la versió d’U2 (en posi-
tiu) que fa la coral del
Mare de Déu de Montser-
rat: “I al final / he trobat /
el que estic buscant”.e

Escola especial
Suport a la inclusió
e
Els centres d’educació
especial tendeixen cada
cop més a treballar per la
inclusió dels seus alum-
nes a l’escola ordinària.
De les 105 escoles
d’aquest tipus a Catalu-
nya (63 privades i 42
públiques), una vintena
ja destaquen per aquest
esforç, segons Dincat,
que agrupa 300 entitats
de l’àmbit de la discapa-
citat intel·lectual.
L’escola El Niu és un dels
tres centres de referèn-
cia de Barcelona en
aquest camp. Dels 107
alumnes que atén l’equip
del centre, només 35 pas-
sen tota la jornada edu-
cativa a l’escola d’educa-
ció especial. N’hi ha que
18 fan escola compartida,
i encara n’hi ha una qua-
rantena més que són
alumnes de l’escola inclu-
siva. Estan matriculats a
una escola ordinària, on
es desplacen psicòlegs i
fisioterapeutes d’El Niu
per donar-los suport. A
més, els mestres d’aquest
centre els ofereixen
material adaptat, com lli-
bres de text que expli-
quen la lliçó amb dibui-
xos i icones, i van a 11
escoles més a fer suport
específic del llenguatge.

TEATRE. Els alumnes d’El Niu
assagen una obra de teatre.

Activitats com aquesta els ajuden
a assolir competències. M. GARCÍA
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Familia

Sobreprotecció
i autoestima
TRINITAT GILBERT

E
ra un grup de 4t de
primària molt unit.
Els alumnes ana-
ven junts des de P-3

i s’avenien. Aquell setem-
bre s’hi va incorporar una
nena nova, i la classe no la
va acceptar. En part,
també era per l’actitud de
l’alumna, que contestava
malament als companys,
els cridava i, a l’hora del
pati, preferia jugar amb
altres nens d’un curs infe-
rior. “Les colònies emoci-
onals a la Granja Escola de
Santa Maria de Palautor-
dera van aconseguir el que
els mestres havíem inten-
tat durant tot el curs, que
la noia s’hi integrés”,
explica el professor Joan
Quero, del Col·legi Goar
de Viladecans.

A la Granja Escola
(www.la-granja.net) van
fer tres exercicis per apu-
jar l’autoestima d’aquell
grup. El primer va ser el
del pont xinès. Els moni-
tors col·locaven un nen a
cadascuna de les puntes
del pont. Dos alumnes
havien de travessar-lo i,
quan arribaven al mig, els
esperava un altre nen que
els havia de dir una frase
positiva, que no podia fer
referència ni a la roba ni al
físic. “Si un company amb
qui no t’hi fas gaire et diu
que ets molt valent,
l’autoestima puja”, asse-
nyala Cristina Gutiérrez,
codirectora de la Granja
Escola.

La segona activitat va
ser pujar a un rocòdrom.
Ara bé, abans de pujar-hi,
havien d’escriure en una
pissarra com se sentien. I
els sortien paraules com
nerviós, impacient. Quan
en baixaven havien de
tornar a escriure a la pis-
sarra com se sentien lla-
vors i, fins i tot els alum-
nes a qui els havia costat
de pujar-hi, escrivien la
paraula orgullós.

I una tercera activitat
va ser la de la barca. Tots

els nens havien de treba-
llar conjuntament per
aconseguir un objectiu
comú, fer moure la barca,
tot seguint les indicaci-
ons d’un capità. Aquestes
van ser tres de les activi-
tats. N’hi va haver més,
perquè les colònies van
durar tres dies.

Formació emocional
De fet, tots els monitors
de la Granja Escola tenen
formació en educació
emocional, de manera
que es podria dir que és
una educació contínua,
fins i tot en les activitats
que menys ho puguin
semblar, com ara donar
menjar als animals. Si els
monitors detecten que
està passant alguna cosa
entre els nens, aturen
l’activitat i no continuen
fins que no s’hagi resolt.

El segon dia de colò-
nies de la classe de quart
del Col·legi Goar de Vila-
decans, com va escriure
Cristina Gutiérrez al seu
dietari sobre la Granja
Escola, es va aconseguir
una fita: “Tots els mestres
han observat que els pro-
blemes de relació de la
nena desapareixen. Xer-
ren, riuen, juguen tots
sense cap conflicte”. I per
això ella mateixa indica:
“Aquestes són les petites
diferències que hi ha
entre les colònies emocio-
nals i les convencionals:
es donen recursos als

nens perquè puguin can-
viar, i ho fan amb una faci-
litat sorprenent. Amb una
mica de sort, ho interio-
ritzen i s’ho emportaran
per a la vida adulta”.

El cas és que la direcció
d’aquesta casa de colònies
de Santa Maria de Palau-
tordera va decidir engegar
les anomenades colònies
emocionals després de
comprovar com els nens
que els arribaven venien
amb més problemes cada
any. “Mai havíem tingut
tants nens amb tantes
pors. Por de la nit, por de
muntar a cavall, por de
practicar una activitat
nova. Cada vegada vénen
més nens que no volen tas-
tar els menjars que fem,
que no tenen una mentali-
tat de tastar plats nous”.

Perill de sobreprotegir
La sobreprotecció és una
de les causes, segons la
Cristina Gutiérrez,
d’aquests comporta-
ments. “Els nens estan
tan sobreprotegits que no
se senten responsables de
les seves pròpies capaci-
tats”. A la Granja Escola
l’educació emocional “es
treballa sense teòrica,
sense fer grans discursos
als nens, sinó amb pràcti-
ques”. El psicòleg Miguel
Ángel Manzano també
confirma que els nens
d’avui estan sobreprote-
gits. “Els pares se’ls esti-
men moltíssim, però els
sobreprotegeixen tant
que els estan marcant una
limitació vital, perquè els
nens s’acaben arriscant a
fer menys coses i s’acaben
coneixent menys a ells
mateixos”. Exemplifi-
quem-ho amb un cas
pràctic. Quan un nen diu a
uns pares que té por de fer
una activitat nova, l’acti-
tud del pare que sobre-
protegeix és: “No ho facis,
ja ho faig jo”. D’aquesta
manera el nen no s’arrisca
i, amb això, no es fomenta
l’autoestima. Una opció
per fomentar la confiança

Les colònies emocionals ajuden els nens a
superar pors i a creure en les pròpies capacitats

“Els nens
estan tan
sobreprotegits
que no veuen
les seves
capacitats”

El psicòleg
Manzano
distingeix entre
autoestima
ajustada
i desajustada

ATREVIR-SE. Activitats com arrebossar-se de fang
estimula la capacitat transgressora. GRANJA ESCOLA

CONFIANÇA. Tenir suport i confiança i valorar
l’esforç ajuden a millorar l’autoestima de les
criatures. GRANJA ESCOLA
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Separats amb nens, uniu-vos!

Observant el
canvi de torn

Quan canviem de torn deixem els
nens a l’escola i ja els recull l’al-
tre. Excepcionalment, dilluns
passat, que era festa, vaig dei-

xar-los al vespre a casa la seva mare.
Per primera vegada des que estem se-
parats em vaig observar a mi mateix
amb la mateixa curiositat d’antropò-
leg amb què havia tafanejat algunes
situacions similars entrevistes al car-
rer. Els nens van carregats amb les
bosses d’esport i de gimnàstica. El nen
du un violí i una pilota de futbol i la
nena arrossega una petita maleta amb
rodetes. Pare i fills es fan petons. Els
nens empenyen la porta i el pare veu
com entren. La porta es tanca i el pa-
re continua mirant fins que s’aturen
davant de l’ascensor i premen el bo-
tó. Els nens fan gestos de comiat i en-
tren a la cabina. Només aleshores el
pare es gira, se li desfà el somriure i
torna cap al cotxe, que ha deixat un
moment aparcat en doble fila.

Sempre que he vist aquesta esce-
na m’ha semblat trista. Quan el pare
torna al cotxe i el posa en marxa, ja no
hi ha ningú que canti cançons, que
cridi, que es baralli al seient del dar-
rere. Potser han estat pesats durant
el viatge de tornada des d’on sigui, pe-
rò són molt divertits.

Soledat i silenci
I ara no li fa cap gràcia tornar tot sol
a casa, entrar al pis sense sorolls, sen-
se el violí, sense la nena teclejant al
Messenger. Ni fer-se el sopar sense
que ningú el reclami. Ni haver de po-
sar una mica de música perquè passi
alguna cosa, es bellugui alguna cosa.
Mentre treu la roba dels nens dels es-
tenedors, el pare s’enfonsa encara més
en les seves meditacions: quan es va
començar a espatllar tot? Per què va
trigar tant a adonar-se que la relació
s’estava fent malbé? I la pregunta de
sempre: és culpa seva?

Després de sopar el pare es con-
centra en la lectura, i només té un mo-
ment de distracció durant el qual ar-
riba a la conclusió que deixar els nens
a casa de sa mare no li fa cap bé. No
sap per què, però s’estima més el ter-
reny neutral de l’escola. Se li acut com-
parar-ho amb l’intercanvi de preso-
ners de guerra, que s’acostuma a fer
amb la participació de la Creu Roja.
Ha comparat els seus fills amb pre-
soners? Oh, no! Només volia compa-
rar la Creu Roja amb l’escola, un ter-
reny neutral per al canvi de torn...

Avui el pare separat dormirà ma-
lament. Perquè per optimista que
sembli de vegades, tot això no és gens
fàcil!

David Cirici

David Cirici
és escriptor

Salut emocional
i adolescència
e
Dinàmiques de grup
El professor va omplir de
post-it les parets de l’aula
de primer d’ESO. Cadas-
cun tenia una paraula
escrita: “el gracioset”, “el
discret”, “el bromista”,
“el matón”, “el popular”,
“el sindicalista”, “el
líder”, “l’estimat/l’esti-
mada”, “el xuleta”. Les
paraules, que podien
estar repetides, les escri-
vien els mateixos alum-
nes i després les penja-
ven a les parets. Es
tractava de passejar-se
per l’aula, llegir tots els
papers i escollir el paper
que identificava cada
alumne. N’hi va haver un
que va agafar el paper “el
gracioset”, i en la pri-
mera intervenció que va
fer el mateix noi va ata-
car directament un altre
company. Va ser llavors
quan el professor li va
preguntar si feia el rol de
gracioset o de matón. El
noi va abaixar el cap i va
començar a reaccionar
positivament. La pedago-
gia de la pregunta li havia
fet veure que la seva acti-
tud estava fent mal als
companys.
e
Tallers per a joves
Aquest és un dels tallers
de salut emocional orga-
nitzat pel Consell de la
Joventut de Barcelona
(CJB), l’Associació Social
d’Educació de l’Emoció i
la Raó (SEER) i l’Agència
de Salut Pública de Bar-
celona, i executat per la
SEER. L’objectiu era
millorar les relacions
entre els companys al
centre i prevenir fenò-
mens com l’assetjament
escolar. I, al mateix
temps, treballar l’autoes-
tima i la consciència
emocional. “Ens trobem
que els joves d’avui tenen
un nivell molt baix
d’empatia i també més
dificultats per relacio-
nar-se amb els com-
panys”, indica Oriol
Julià, educador del SEER
i un dels ponents del
projecte.
e
Resultats
El resultat dels tallers
realitzats a l’IES Pablo
Ruiz Picasso i Barri
Besòs de Barcelona mos-
tra que un 80% de
l’alumnat va reconèixer
que, a partir del pro-
jecte, les relacions amb
els companys havien
millorat i que detecta-
ven més companyonia,
respecte, comunicació i
amabilitat.

de la criatura és dir-li: “Jo
també tenia por quan era
petit. Si vols et puc ajudar,
però ho has de fer tu. A mi
també em passava i, al
final, me’n vaig sortir”.
Així doncs, empatia però
al mateix temps fomentar
un risc nou, “perquè no
tot ha de ser sempre molt
fàcil, perquè ni la mateixa
vida ho és”.

Si el nen no vol...
Moltes famílies diuen
explícitament al psicòleg
Miguel Ángel Manzano
que no volen que els fills
s’ho passin malament,
que “si al fill no li agrada
jugar a futbol, per exem-
ple, doncs que el canviïn
d’activitat, però no el
volen veure patir”. És la
por al fracàs, i els pares
opten per evitar-la, però
“si els nens no ho proven,
tampoc no ho sabran fer
mai”. El psicòleg encara
continua amb una broma
que fa reaccionar els
pares: “Deixeu el vostre
fill sempre a primer de
primària. No el deixeu
passar de curs per por de
provar matèries noves,
per por que tingui deures
o activitats noves. Si s’està
sempre a primer s’ho
coneixerà tot perfecta-
ment i mai no li sorgirà ni
el dubte, ni la incertesa”. I
és que la vida, per defini-
ció, és marcar-se objec-
tius nous i conèixer matè-
ries desconegudes que cal
afrontar.

I al final, autoestima
A totes aquestes explica-
cions caldria afegir-hi una
nova definició de la
paraula autoestima.
L’autoestima és un con-
junt de percepcions, pen-
saments, sentiments i
tendències de comporta-
ment sobre un mateix. És,
per tant, la percepció ava-
luativa que un té de si
mateix. “Qualifiquem
l’autoestima amb els
adjectius d’alta o baixa. Si
diem que té l’autoestima
alta, és que se sent segur.
Si diem que té l’autoes-
tima baixa, és que està
insegur”, raona Manzano.
El psicòleg opta, en canvi,
per una nova qualificació:
“Autoestima ajustada, que
neix de la teva pròpia
experiència. I autoestima
desajustada, aquella per la
qual no et coneixes a tu
mateix, no t’arrisques en
situacions noves i en què
tens por al fracàs”. És evi-
dent que les situacions
noves creen incerteses i
dubtes, però tots dos con-
ceptes fomenten un grau
de coneixement. I, de
retruc, una autoestima
ajustada, necessària per
encarar l’edat adulta.e




