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Sens dubte, la comunicació és 
l’oli que lubrifica els engranatges 
de les relacions. Sense una bona 
comunicació no podem aspirar a 
mantenir relacions satisfactòries 
amb la nostra parella. General-
ment els conflictes no venen tant 
pel QUÈ diem, sinó pel COM ho 
diem. Ben dit, amb respecte i 
en el moment oportú es pot dir 
quasi tot. Com deia Plató, abans 
de dir res assegura’t de que és 
útil dir-ho (i no una queixa), és 
veritat (i no una interpretació) i 
és bo (i no un judici).

Sovint dues persones (o la 
parella) s’encallen retraient-se 
coses del passat que ja no poden 
canviar. En aquests casos el que 
els suggereixo és que considerin 
que EL PASSAT TÉ NOMÉS 24 
HORES. Una vegada transcorregut 
aquest termini, només podem 
recuperar del passat els bons 
records. Si alguna cosa no ens 
ha agradat de la parella, hem de 
parlar-ho quan encara és recent 
el fet (encara que evidentment 
cal buscar el moment escaient).

En la relació pares-fills, la comu-
nicació també és imprescindible. 
En primer lloc cal acceptar que els 
fills aprenen dels pares. Per tant, 
si volem que ells es comuniquin 
de forma serena, amb amabilitat 
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i capacitat d’escolta, cal que 
els pares donem exemple en 
primer lloc. Si nosaltres no son 
capaços de fer-ho, com podem 
demanar-los a ells que ho facin?

Existeixen tres paraules mà-
giques que, si les sabem aplicar, 
poden ajudar a resoldre qualsevol 
conflicte o malentès. Són: GRÀ-
CIES, HO SENTO i SIUSPLAU.

La GRATITUD ens disposa a 
parar atenció en els aspectes 
bons de la vida i en les qualitats 
de les persones. Per contra, la 
queixa ens tanca el cor i no ajuda 
a centrar-nos en les solucions. 

La DISCULPA no és un acte 
de debilitat, és l’exercici de la 
responsabilitat. Ningú és perfecte. 
Tots podem fer les coses millor, 
especialment perquè sovint no 

som capaços de preveure les 
conseqüències dels nostres 
actes o les nostres paraules. 
Disculpar-nos és una manera 
de dir “m’importes i vull fer el 
possible perquè estiguis bé”.

La PETICIÓ AMABLE  és un 
acte de maduresa, perquè és la 
manera de plantejar peticions com 
adults, a partir de les necessitats 
que tenim i sentim. No és un 
acte fred, purament formal, sinó 
la demostració amorosa de que 
tractem als altres com ens agrada 
que ens tractin a nosaltres.

Si feu bon ús d’aquestes pa-
raules, els vostres fills tindran un 
bon mirall on emmirallar-se. La 
vostra parella també ho agrairà.

El proper taller d’educació 
parental serà el 24 de març.


