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2   Ser pares 

– Jaume, tanca el videojoc i vine a dinar, 
si us plau! 
Passen uns minuts i el nen continua im-

mòbil al sofà, com si el temps s’hagués aturat. 
Només es mouen els seus dits frenèticament al 
voltant d’un gamepad. El pare ho torna a inten-
tar: 
– Que no m’has sentit? T’he demanat que vin-
guis a dinar! 
Ara el nen sembla reaccionar: 
– Sí, ara vinc –respon d’esma. 
Però és clar, què vol dir “ara” per a un jove ado-
lescent de 12 anys que està jugant al seu joc 
preferit? 
Després de dos avisos més, en Jaume torna a la 
realitat quan el seu pare tanca la pantalla amb 
un crit i l’amenaça amb no deixar-lo jugar amb 
la consola de joc les properes dues setmanes. 
– Ja està bé, home! Sempre igual! Estic fart de 
repetir les coses trenta vegades. Sempre vas a 
la teva. Només fas cas quan crido o t’amenaço! 
 
Aquesta és una escena típica en moltes famíli-
es, oi? Si no és l’ordinador, és parar taula, en-
dreçar l’habitació, recollir la roba després de la 
dutxa o penjar la jaqueta on toca... tant és. 
 
Què veuria un observador extern? Potser la 

primera conclusió que en trauria seria la confir-
mació d’un principi universal: LA REPETICIÓ FA 
L’HÀBIT. 
 

Aquest principi no és poca cosa. És veri-
tablement important, perquè el com-
portament repetit modifica el nostre 

cervell. Una conducta repetida enforteix les 
connexions neuronals que permetran que la 
propera vegada aquesta conducta sigui realit-
zada de manera més ràpida i eficient, estalviant 
atenció i recursos. 
 
Si conduïu, sabreu que les primeres vegades 
que vau agafar un cotxe era quasi una heroïci-
tat. Calia tenir en compte tantes coses!: tres 
pedals, el canvi de marxes, els altres cotxes que 
circulen per la via, els senyals de trànsit, on 
volem anar... i a més, mirar els retrovisors! 
Quin estrès! En canvi, quan portem milers de 
quilòmetres a sobre, ni ens adonem de les nos-
tres accions en conduir. El cervell se n’ocupa 
tot solet. Fins i tot podem parlar de política, de 
futbol o explicar acudits mentre conduïm. 
 
Això demostra que el cervell és un gran especi-
alista en economia: genera les connexions ner-
vioses que ens ajuden a actuar cada vegada 

LA REPETICIÓ FA L’HÀBIT 
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més eficientment (és a dir, invertint el mínim 
d’atenció possible), mentre que inhibeix la per-
cepció d’aquells estímuls sensorials que no ens 
son útils. 

Si a casa o a la feina teniu ordinador, d’aquells 
típics de caixa, no un portàtil silenciós, potser 
haureu comprovat que és just quan apaguem 
l’aparell que ens adonem del soroll que feia el 
ventilador intern. Abans el soroll existia, però el 
cervell se n’havia desconnectat, perquè era un 
estímul auditiu improductiu. Això també passa 
amb el soroll dels cotxes al carrer, l’aire condi-
cionat, la música de fons al bar o amb els estí-
muls visuals que no ens són útils en un moment 
determinat. 

El cervell es desconnecta dels 
estímuls repetitius dels quals 

podem prescindir. 
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Els nostres cervells i els dels nostres fills es 
construeixen físicament a partir dels aprenen-
tatges que adquirim com un hàbit per repeti-
ció, tant per activa com per passiva, és a dir, 
tant per actuar amb la menor despesa energè-
tica possible, com deixant de prestar atenció a 
estímuls “inútils”. En qualsevol cas, sempre 
actuem amb la intenció d’economitzar recursos 
i deixar de prestar atenció a allò que no cal. 
 
Potser ara entendreu per què el vostre fill o 
filla no us escolta de vegades –de la mateixa 
manera que nosaltres mateixos també ho fem 
en ocasions–. Quan un so, paraula o missatge 
s’escolta repetidament, es converteix en SO-
ROLL i el cervell es desconnecta. És un procés 

natural. No és que el fill sigui insensible al vos-
tre missatge, sinó que la seva manca d’atenció 
és l’estratègia que el cervell segueix per econo-
mitzar recursos davant d’un estímul repetitiu. 
Aquest és un fet demostrat científicament. Pe-
rò els humans tenim la curiosa mania de repetir 
allò que no funciona! 

 
De tot això se’n desprenen conclusions 
molt interessants: 
 

1. Tots podem aprendre a actuar d’una altra 
manera. Les conductes dels nostres fills són, en 
gran part, apreses. Els fills han après a no escol-
tar. Com i de qui ho han après? 
 
2. Tota conducta té una intenció positiva. Si 
el fill no escolta no és per tocar-nos els nassos, 
sinó perquè obté un benefici major si no ho fa 
(al menys a curt termini). Una bona pregunta a 
fer-se seria: què busca el meu fill quan actua 
d’una manera diferent, o fins i tot contrària, a 
com jo crec que hauria d’actuar? Això orienta la 
nostra atenció cap a les seves necessitats i ens 
permet atendre-les d’una manera raonable. 
 
3. Comunicar és entendre i fer-se entendre. 
Assegurem-nos que el missatge arriba i que és 
entès. No hi ha prou amb parlar, cal captar  
l’atenció de l’altre. 

 
Per canviar un hàbit, cal crear un hàbit 
nou. I això requereix constància i paci-
ència. Cal començar per canvis petits i 

senzills, fixar-nos en accions concretes i mesu-
rables, i repetir regularment la conducta fins 
que es torni una rutina. Podem canviar allò que 
no ens agrada quan depèn en bona mesura de 
nosaltres. Només cal trobar la manera. 
 
Com hem comentat anteriorment, un parany 
en el qual caiem molt sovint els éssers humans 
és que, quan una cosa no funciona, insistim 
encara més, amb el pensament erroni que in-
sistint acabarem tenint èxit. Però això acostu-

Quan una acció demostra reite-
radament que no és útil, convé 

canviar-la. 
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ma a no funcionar. Quan més insistim, més re-
sistència hi trobem. És com pretendre obrir un 
pany amb una clau equivocada, a força d’insis-
tir. 
 
Contemplem ara una alternativa diferent al 
conflicte que hem vist anteriorment: 
 
– Jaume, tanca el videojoc i vine a dinar, si us 
plau! 
Davant del silenci del nen, el pare es planta da-
vant de la pantalla i li pregunta: 
– Has sentit el que he dit? 
En Jaume busca en la seva memòria i troba 
unes paraules pronunciades pel seu pare fa mig 
minut, a les quals no hi havia prestat atenció. 
– Ah, sí, ara vinc! 
– “Ara” és ara, o és d’aquí una estona? 
– No, és que estic acabant una partida. 
– Ah, vols acabar la partida? 
– Sí! 
– Quanta estona falta? 
– Cinc minuts. 
– Molt bé. Començarem a dinar quan hagis 
acabat la partida, però no més tard. Entesos? 
– Sí, segur. 
 

Arribats a aquest punt i abans de conti-
nuar llegint, seria convenient fer l’exer-
cici de comparar les dues maneres com 

el pare ha gestionat la situació. Busqueu, com a 
mínim, tres diferències (n’hi ha més). 
 
Podem comprovar que la segona intervenció ha 

estalviat crits i facilitarà de ben segur la diges-
tió del dinar. Que bo seria que tots els episodis 
conflictius a la família tinguessin un final tan 
feliç, pensareu. Bé, això és possible. De vegades 
cal que els pares aprenguem a gestionar les 
emocions i les motivacions d’una manera efi-
caç. 
 
Molts problemes de comunicació amb els fills 
acaben sent entesos com un problema de des-
obediència. Però aquest és un terreny molt re-
lliscós. Potser si no veiem els fills com a des-
obedients i ens centrem, en canvi, a millorar la 
nostra comunicació amb ells, trobarem soluci-
ons a curt, mig i llarg termini, que ens perme-
tran crear relacions més harmonioses i cons-
tructives. 
 
Darrere l’obediència sempre hi ha la MOTIVA-
CIÓ (o l’absència d’ella) i aquest és un tema 
essencialment emocional. 
 
Si analitzeu la manera d’actuar del pare en el 
primer cas i en el segon, descobrireu que hi ha 
un element clau: que es preocupa de conèixer 
les necessitats del fill i les té en compte. D’això 
en parlem a continuació. 
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Deia un savi: “tenim una boca, però dues ore-
lles, per escoltar el doble del que parlem”. Però 
sovint fem el contrari. Una actitud que no facili-
ta la comunicació i l’enteniment entre les per-
sones és la urgent necessitat de parlar, de fer-
se entendre, de comunicar. Aquesta és la típica 
comunicació amb boca però sense orelles. 
 

 
Ho heu provat amb els fills? Si hi pareu atenció 
i feu l’exercici d’escoltar sense interrompre ni 
jutjar, probablement descobrireu que els vos-
tres fills s’obren i us expliquen més coses. 

 
Quan escoltem una cançó, hi ha dues 
coses que percebem: la lletra i la músi-
ca. La lletra és molt important, especial-

ment si escoltem amb el cap, però la música té 
un poder generalment molt superior. Això és 
ben sabut i aplicat a la indústria del cinema, on 
s’utilitza la música per reforçar determinades 
escenes. I per això també hi ha tantes cançons 

que tenen un gran èxit, malgrat tenir lletres 
molt ximples. Ara bé, quan les dues coses, lle-
tra i música, són bones, l’impacte es multiplica. 
 
Tanmateix, també la comunicació verbal, la 
conversa, té aquests dos aspectes: per una 
banda tenim QUÈ diem (la lletra); per altra ban-
da, COM ho diem (la música). 
 
Prestem molta atenció al QUÈ, però el COM és 
molt més important. El COM s’expressa a tra-
vés del to de veu, el ritme, les expressions faci-
als, els moviments corporals... No és el mateix 
dir “Prou!”, amb un crit i un cop de puny a la 
taula, que dir el mateix enmig d’un atac de riu-
re perquè vols que l’altra persona deixi de dir 
ximpleries. En el primer cas la música (el to de 
veu, la gesticulació...) ens fa saber que sentim 
ira; en el segon cas, una alegria desbordant.  
 
Més del 80% del sentit d’una conversa es 
transmet a través del llenguatge anomenat 
paraverbal, és a dir, a través de la “música”.  
 
Quan escoltem, cal estar molt atent a COM es 
diuen les coses, perquè d’aquesta manera po-
dem detectar el veritable significat del que l’al-
tra persona ens està comunicant. Un pas més 

T’ESCOLTO PER ENTENDRE’T!  

L’actitud que facilita la comuni-
cació és la capacitat d’escolta. 
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enllà en la capacitat 
d’escolta seria tenir en 
compte què no es diu i 
per a què es diu. 
 
Quan en l’exemple d’en 
Jaume i el seu pare, el 
jove adolescent deia “sí, 
ara vic”, el seu to de veu 
ens estava dient real-
ment “no, ara no vinc”. I 
el que no deia és: “ara 
estic fent una cosa que 
considero més impor-
tant”. Per què, doncs, 
deia “sí” quan volia dir 
“no”? Per una senzilla 
raó: “perquè em deixis 
tranquil, papa!”. 
 
Si el pare està atent al sentit complet de la co-
municació, podrà actuar amb més consciència. 
Però en el primer cas no està entenent el seu 
fill ni la necessitat que hi ha al darrere de les 
seves paraules, per això s’enfada quan el fill 
realment no compleix el que ha dit. En realitat, 
el fill estava dient una altra cosa. Per això, en la 
segona manera de comunicar, el pare, que ha 
sabut escoltar la “música” de la resposta del 
seu fill, li pregunta què vol dir “ara vinc”. 
 
Per tant, el punt clau de la comunicació és: en-
tendre l’altre. Aquest és el secret de l’escolta 
activa. No t’escolto per respondre, sinó que 

t’escolto per entendre’t. I quan ens hem asse-
gurat que hem entès bé l’altra persona, llavors 
podem expressar-nos i fer-nos entendre. 

 
Ara bé, fixeu-vos que no és suficient 
escoltar, sinó que cal estar segur que 
s’ha entès correctament el missatge. 

Perquè quan escoltem, sempre interpretem. 
Per això diem que l’escolta és activa, perquè 
cal demostrar que estem escoltant i, a més, 
que hem entès el que l’altre ens fa saber! 
 
Buf, direu. Quina llauna! Que difícil és comuni-
car-se bé! Quanta energia cal invertir! Efectiva-
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ment, cal invertir cert temps i energia, però el 
resultat obtingut ho compensa. 
 
L’empatia és molt necessària quan volem en-
tendre les altres persones, perquè darrere de 
les persones no hi ha només un pensament, 
una idea que es vol comunicar, sinó que també 
s’estan expressant emocions. Les emocions 
donen significat als fets. Entendre l’altre vol dir 
saber també com se sent.  

 
Hi ha quatre errors 
en els quals fàcil-
ment podem caure 

quan volem entendre els 
fills i que dificulten l’emp-
atia: 
 

a. Jutjar: opinem en ter-
mes “això és bo per a tu, 
això és dolent”. La crítica 
destrueix la confiança. Sa-
bem escoltar els nostres fills 
sense caure en la crítica? 
Què passa quan critiquem 
els fills? S’obren o es tan-
quen? 
 
b. Interpretar: avaluem les 
coses en funció de la nostra 
experiència. És quasi inevi-
table, però no oblidem que 
l’altra persona té una expe-

riència diferent i, per tant, interpreta el que li 
passa de manera diferent. Ajudem-lo que s’a-
doni de com interpreta les coses, no que inter-
preti les coses com nosaltres ho fem. 
 
c. Interrogar: això és preguntar perquè ens 
responguin de la manera com voldríem, per 
obtenir la resposta que busquem. Els joves de-
testen els interrogatoris. Una pregunta-
interrogatori és la que precedeix a una excla-
mació del tipus: “Veus, ja ho sabia”, o “ja t’ho 
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Hem vist que és necessari no només escoltar 
els fills, sinó també assegurar-nos que hem 
entès correctament el que ens volen dir. Doncs 
bé, quan nosaltres comuniquem, també és 
convenient assegurar-nos que ells han entès bé 
el que volem transmetre. 
 
Així, una comunicació efectiva segueix quatre 
simples passes: 
 
1. Vull entendre’t, t’escolto. 
2. Vull saber si t’he entès correctament: faig 
un resum del que m’has dit amb les meves 
paraules i espero confirmació. 
3. Ara sí, ara ja puc jo comunicar el que vull 
dir, considerant el que he entès. 

4. Vull estar segur que m’has entès. 
 
Proveu de seguir aquest simple guió quan 
parleu amb algú. Potser al principi us costarà 
una mica, però amb pràctica veureu que 
adquirireu l’hàbit d’entendre primer per fer-vos 
entendre després. Serà un plaer conversar amb 
vosaltres. I el més important és que les vostres 
relacions milloraran, perquè amb una bona 
comunicació establireu vincles emocionals 
positius. 
 

Heu reflexionat alguna vegada sobre la 
finalitat de la comunicació? Per què 
vam aprendre els éssers humans a 

comunicar-nos? 

PARLO PERQUÈ M’ENTENGUIS 

havia dit que passaria això!”. Té una intenció da-
rrere: buscar la confirmació d’allò que sabem o 
suposem.  
 
d. Aconsellar: qui dóna consells sempre es 

col·loca en un nivell superior. Aconsella el que 
no té el problema i el veu en l’altre; el que creu 
saber què cal fer. Per tant, aconsellar sempre 

crea un desequilibri posicional. El consell es 
rep molt bé quan es demana, però no sempre 
és ben rebut quan es tracta d’una lliçó no de-
manada. Primer cal crear un ambient de confi-
ança i respecte. Quan això s’hagi produït, asse-
gureu-vos que l’altra persona està veritable-
ment receptiva al consell. En cas contrari, pro-
bablement produireu l’efecte contrari. 
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Probablement pensareu que comunicar-nos 
aporta alguna cosa d’útil, un benefici per a les 
dues parts, tant pel que comunica com pel que 
escolta. Efectivament, la comunicació és 
essencial per a la supervivència, però també 
per a l’evolució, especialment el llenguatge. 
Vista des d’aquesta perspectiva, la 
comunicació és un joc cooperatiu. 
 
Si només un hi guanya, la comunicació no 
esdevé fluida, s’enrareix i deixa de ser 
constructiva. S’inicia una escalada de poder en 
la qual el més fort acaba sotmetent el més 
dèbil. En aquest darrer cas, la comunicació 
esdevé un joc competitiu: només pot haver-hi 
un guanyador. 

Quan tenim en compte que tots hi podem 
guanyar, l’estil comunicatiu canvia, perquè ens 
fem receptius a l’altre. Sobre tot en moments 
de conflicte, és molt fàcil passar a la defensiva, 
perquè considerem que “la millor defensa és 
un bon atac”. Llavors entrem en la dinàmica “o 
guanyo jo o guanyes tu”. Per això és tant 
important saber ser assertius.  

 
Què és l’assertivitat? És saber 
comunicar amb fermesa i 
convicció el que volem sense 
despertar sentiments negatius 
e n  l ’ a l t r e ,  s e n s e 
manipulacions, amenaces ni 
actituds agressives; en 
definitiva, sense que l’altre se 
senti incòmode. 
 
Per aconseguir això, en primer 
lloc és essencial mantenir una 
gesticulació suau i un volum 
mig. Si deixem de mantenir 
aquesta actitud serena, 
hauríem de visualitzar un 
semàfor vermell, reconèixer 

Connectem uns amb els altres i 
interactuem per a què tots hi 

sortim guanyant, sense perde-
dors. 
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que estem enfadats o no en la millor de les 
condicions per dialogar i deixar-ho en definitiva 
per a un altre moment. 
 
Una vegada mantingudes les formes, un altre 
aspecte fonamental per ésser assertius és 
centrar-nos en els fets i no personalitzar. Quan 
personalitzem amb frases de l’estil “ets un ruc” 
o “sempre fas el mateix”, estem llençant un 
míssil per sota de la línia de flotació de la 
identitat del nostre interlocutor. És important 
basar-nos en el que l’altre ha fet (que és el que 
ens desagrada) i no en el que creiem que ell o 
ella és. El comportament es pot canviar, però la 
identitat és quelcom més abstracte i a l’hora 
difícil de canviar.  
 

La germana petita d’en Jaume, la 
Blanca, avui està una mica esverada. A 
taula juga amb el seu germà gran, li vol 

prendre el tros de pa. La mare l’ha advertit: 
– Ves en compte, Blanca, que tombaràs el got. 
Però l’advertència no serveix de res, perquè uns 
instants després fa un gest descontrolat i dóna 
un cop al got, que cau i escampa sobre la taula 
l’aigua que contenia. La mare s’enfada: 
– Veus, Blanca, ja t’he avisat. ETS UN 
DESASTRE! SEMPRE PASSA EL MATEIX: t’aviso i 
les meves paraules t’entren per una orella i et 
surten per l’altra. Apa, ves a la cuina i agafa un 
drap per eixugar la taula! I avui et quedes sense 
postres! 

 
Efectivament, arribat aquest punt, la Blanca 

farà el que sa mare li mana. Un crit acostuma a 
ajudar, encara que generalment no a la llarga. 
Hi havia una altra manera d’afrontar aquesta 
situació? Què tal si transformem el crit i l’ordre 
amb una oportunitat d’aprenentatge? 
 
– Veus, Blanca, ja t’he avisat, però com que has 
continuat jugant de forma descontrolada has 
tirat el got. Em sap greu que no facis cas de les 
meves advertències. Ara tenim una taula plena 
d’aigua i jo força enfadada. Què creus que cal 
fer ara? 
– Ostres, ho sento. Vaig a buscar un drap per 
eixugar la taula. 
 
Tornant al joc de les 3 diferències, quines 
trobeu entre les dues possibles respostes de la 
mare? 
 

Si una vegada la nena ha netejat la 
taula la mare li pregunta: “I com creus 
que podries haver-ho evitat això?”, en 

quin dels dos supòsits creieu que es podria 
aconseguir un diàleg més constructiu? 
 
En el primer cas, la nena pot sentir que no pot 
evitar-ho, perquè ÉS un desastre i SEMPRE fa el 
mateix. En el segon cas, en canvi, no només la 
nena ha manifestat que ho lamenta i ha pres 
una decisió per reparar les conseqüències dels 
seus actes, sinó que estarà més predisposada a 
una reflexió pausada. 
 
En el primer cas, la mare ha personalitzat el 
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Quan comuniquem intercanviem moltes coses, 
essencialment informació: vull això, ha passat 
tal cosa, em sento així, entenc el que dius... Ja 
hem vist que aquest intercanvi és una mena de 
joc. Hi ha jocs cooperatius en els quals tots els 
jugadors hi guanyen, i hi ha jocs competitius en 
els quals un guanya i els altres perden. De fet, 
hi ha un tercer tipus de joc, que és el més estú-
pid de tots: aquell en què ningú guanya i tots 
perden. 

Moltes vegades el càstig és un tipus de 
joc estúpid: castiguem el fill i a l’hora 
ens castiguem a nosaltres mateixos. 

 
Per exemple: “apa, com que t’has portat mala-
ment doncs ara no anem al cine! Amb la il·lusió 
que em feia!”. Heu jugat alguna vegada a 
aquest joc, amb algun fill o amb la parella? 
 
Veiem a continuació un joc molt típic que va 

ELS JOCS DE PODER 

que ha passat i ha estigmatitzat la filla. En el 
segon cas, s’ha centrat en els fets i el que sent, 
donant a la nena un paper proactiu i 
responsable. En definitiva, s’ha transformat la 
crisi en una oportunitat en la qual totes dues 
interlocutores –la mare i la nena– poden 
guanyar-hi alguna cosa. 
 
Abans dèiem que la comunicació té dos 
aspectes: la “lletra” i la “música”, és a dir, el 
QUÈ i el COM. Doncs bé, quan comuniquem cal 
tenir en compte la importància de ser 
congruents en aquests aspectes. Quan 
emetem missatges contradictoris entre QUÈ 
diem i COM ho diem, generem una mena de 
curtcircuit cerebral en el fill que comporta 
conseqüències impredictibles, especialment si 
aquesta manera de comunicar es repeteix en el 

temps de forma reiterada. 
 
La típica expressió: “fes el que vulguis!”, dita 
amb un gest de cansament o un rostre 
malhumorat, seria un exemple paradigmàtic 
d’aquest tipus d’incongruències. Fixeu-vos-hi: 
per una banda donem llibertat al fill (és la lletra 
de la cançó); però per l’altre estem dient 
simultàniament: “no vull que ho facis!” (la 
música). Això genera sentiments ambivalents al 
fill. Si fa cas al mandat, la seva llibertat 
comporta el malestar o enuig del pare o la 
mare; si no fa cas, perd la llibertat i el nen se 
sent malament. Resultat: contradicció, perquè 
sigui quina sigui la seva decisió, el malestar està 
assegurat. Aquí el paradigma no és TOTS HI 
GUANYEM, sinó SEMPRE HI PERDRÀS.  
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RESILIÈNCIA 

EMPATIA ASSERTIVITAT 

PERSEGUIDOR SALVADOR 

VÍCTIMA 
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descriure S. Karpman, que s’anomena el trian-
gle dramàtic. Per jugar a aquest joc sempre cal 
una víctima. Així, una de les persones que in-
tervenen en l’intercanvi comunicatiu adopta el 
paper de víctima; l’altre té una doble opció, o 
bé adopta el paper de salvador o bé el de per-
seguidor. Els rols es poden canviar fàcilment. A 
vegades, la víctima, cansada de ser salvada, es 
transforma en perseguidora. 
 
Aquest és un joc en el qual participem molt 
sovint. En l’exemple de la Blanca, sa mare 
adopta primer el paper de víctima (“no m’es-
oltes!”), per passar després al de perseguidora 
(“neteja la taula i et quedes sense postres!”). 
Llavors, la nena passa a ser víctima. No pot ha-
ver-hi salvador o perseguidor sense víctima. 

Com evitar caure en aquest joc tan poc 
“higiènic”? 
 

Per evitar representar el paper de salvador, cal 
aplicar l’empatia. No es tracta de salvar a ningú 
(quan salvem estem victimitzant l’altre), sinó 
comprendre el seu patiment o malestar i que-
dar-se justament aquí, sense passar a l’acció, i 
traslladant a l’altre la responsabilitat de l’acció, 

si és que pot assumir-la. El salvador es creu su-
perior a l’altre; és una actitud que té quelcom 
de superba. L’empàtic es posa en la pell de  
l’altre sense anul·lar-lo. 
 
Per evitar caure en el paper de perseguidor, cal 
aplicar l’assertivitat. Podem dir el que ens mo-
lesta però sense ferir l’altre, sense trepitjar-lo. 
Si ens centrem en els fets, permetem que l’al-
tre també assumeixi la seva responsabilitat en 
el nostre malestar i pugui canviar la conducta. 
El perseguidor es defensa atacant. L’assertiu 
defensa els seus drets sense agredir l’altre. 

Per evitar adoptar el paper de víctima, convé 
aplicar la resiliència, que consisteix a superar 
situacions adverses, convertint un conflicte o 
crisi en una oportunitat, i sortir-ne enfortit i 
transformat. La víctima sempre espera un sal-
vador, perquè ella sola no pot aixecar-se, allibe-
rar-se dels seus mals. La persona resilient no 
defalleix i busca els recursos per aixecar-se. 

L’assertivitat ens 
dóna FORÇA. 

L’empatia construeix un clima de 
comprensió, la qual cosa afavo-

reix la CONFIANÇA. 

La resiliència transforma els 
conflictes en OPORTUNITATS. 
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En la guia número 2, El lloc dels pares, el lloc dels 

fills, us hem presentat els fonaments de la mira-

da sistèmica i els principis que regulen els siste-

mes. La família, com en qualsevol altre sistema, 

el tot, és més que la suma de les parts. 

 

Abans hem comentat que la comunicació crea 

vincles. Per tant, la comunicació és una eina sis-

tèmica. 

 

Una comunicació defectuosa debilita el 

sistema, perquè sempre en surt algú 

perjudicat. I si algun dels membres es 

debilita, tot el sistema es debilita, perquè la for-

talesa d’un sistema depèn de la fortalesa de l’e-

lement més dèbil (igual que la fortalesa d’un 

pont depèn de la fortalesa del pilar més dèbil). 

Una comunicació eficaç és aquella que enfor-

teix el sistema. Per assolir-la convé tenir en 

compte tres punts: 

 

a. Mirar el fill amb bons ulls. Si deixem de ban-

da els prejudicis i la crítica, i mirem el nostre 

fill amb un cor amorós i respectuós, el vincle 

que genera la manera com ens comuniquem 

amb ell li aportarà confiança. Els nens i ne-

nes que viuen en un ambient on es confia en 

ells, creixen segurs i amb una bona autoesti-

ma. Si els mirem amb amor, els ajudem a 

que ells ens mirin bé també, la qual cosa els 

dóna força. 

 

b. Mirar amb bons ulls cap on ell mira. Un nen, 

nena o adolescent no té els mateixos inte-

COMUNICAR SISTÈMICAMENT 

En el cas de la Blanca i el got d’aigua, la mare pot 
evitar sentir-se víctima encara que se senti molesta 
o trista, i evitar també victimitzar la seva filla amb 
un càstig. En la resposta alternativa, la mare ha 
aprofitat l’ensopegada fortuïta de la filla perquè 
aquesta aprengui alguna cosa de tot el que ha pas-
sat. 

Esdevenim resilients quan ens permetem aixe-
car-nos després d’una caiguda. Ajudem els nos-
tres fills perquè siguin resilients quan els oferim 
l’oportunitat que aprenguin dels errors 
 
La resiliència és la millor vacuna contra el fra-
càs. 
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ressos que un adult. Cada edat porta els 

seus interessos. Si mirem amb bons ulls allò 

que el nen estima, vol o desitja, l’ajudem 

perquè el que és objecte de la seva atenció 

esdevingui una bona oportunitat per al seu 

creixement. Si intentem anul·lar el que els 

interessa, enlloc d’anul·lar-ho ho estem re-

forçant i obligarem el nostre fill a mentir. 

 

c. Mirar les generacions precedents amb 

bons ulls. De les generacions anteriors ens 

ve la força. Per transmetre aquesta força als 

nostres fills nosaltres l’hem de prendre dels 

nostres pares respectius. Negar els ances-

tres és interrompre la transmissió de la vi-

da. Vida és força. Prendre la força dels nos-

tres ancestres, en primer lloc dels pares, no 

vol dir acceptar-los submisament, sinó ac-

ceptar el que eren i agrair allò rebut. Trans-

metre als fills el llegat dels nostres ances-

tres, ajuda els fills a ser humils i a rebre la 

saviesa dels avantpassats. És fonamental 

honrar les pròpies famílies d’origen i els 

propis pares. Quan això no passa, s’in-

terromp el flux de l’amor i costa més mirar 

amb afecte el futur dels fills. 

Si aquesta mirada sistèmica la complementem 
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1. Acceptació. Els fills no són robots, són 

persones i, per tant, éssers que es frus-

tren, que tenen capricis, canvis d’humor, 

que són capaços de rebel·lar-se contra 

les injustícies... Negar aquesta possibilitat 

genera encara més frustració. Quan un 

fill està enfadat o trist, fàcilment podem 

exclamar “no n’hi ha per tant!”, amb el 

desig que el nen o nena recuperi l’alegria 

al més aviat millor. Però aquesta és una 

manera subtil d’invalidar el que senten. I 

què passa quan ens sentim invalidats de 

forma reiterada? O ens sentim incompre-

sos i ens rebotem, o esdevenim insegurs, 

perquè acabem creient-nos que no sa-

bem què ens passa. 

 

2. Escolta activa. De vegades no cal fer res 

més. El silenci té un gran poder, perquè 

l’altre se sent escoltat. Si els mirem als 

ulls, encara que no diguem res, l’altre sap 

que li estem parant atenció. Una postura 

oberta, d’interès, d’ajuda. La majoria de 

les vegades no hi ha pressa per contes-

tar. Feu l’exercici d’esperar uns segons 

abans de respondre. Comprovareu que 

VUIT CLAUS QUE OBREN L’ENTENIMENT 

amb les competències emocionals que abans 

hem comentat, tan necessàries per a una bona 

comunicació, els nostres fills creixeran amb 

salut, tant física com psíquica.  

 

No ho dubteu un sol instant, pares! Apliqueu 

aquests tres ingredients en la relació amb els 

vostres fills: empatia, assertivitat i resiliència.  

Amb aquesta disposició, el sistema familiar pot 

passar a un ordre de desenvolupament superi-

or: la cooperació. Des de la cooperació, som 

capaços de mirar cap a les solucions i no tant 

els problemes. 

 

Això ajuda a fomentar la cooperació en tots els 

àmbits: en el si de la pròpia família i també en 

relació a altres contexts externs, com l’escolar. 

Els fills viuen en diferents sistemes. Si fomen-

tem la crítica i la competitivitat, ens debilitem 

mútuament. És necessari que els pares siguem 

positius i busquem aliances amb l’escola. 
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en aquests pocs segons passen coses 

molt interessants que ajuden a la comu-

nicació. 

 

3. Paraules que mouen cors. Quan hem 

posat l’atenció conscientment a acceptar 

els nostres fills, podem anar un pas més 

enllà. En situacions de “descontrol” emo-

cional, quan estan enfadats, tristos o te-

nen por, provem d’expressar amb parau-

les el que els passa i el que senten. És 

molt bo per a ells posar paraules a les 

emocions: “veig que estàs molt enfa-

dat...”, “entenc que et sentis decebut...”, 

“comparteixo la teva tristesa...”. Una ve-

gada el nen se sent entès, podem passar 

a l’acció si cal. Parlar de les emocions és 

molt saludable, també de les nostres. Ah, 

i si convé, reconèixer els propis errors i 

rectificar. Aquesta és una veritable lliçó 

d’humilitat. Si els pares no reconeixen els 

errors, podran fer-ho els fills? Les acti-

tuds inflexibles també s’aprenen. 

 

4. Missatges 3C. Un missatge eficaç és 

aquell que compleix tres condicions: 

Clar, Curt i Concret. Donar informació 

breu és molt útil. Diem: “una altra vega-

da el llum del bany obert; ja n’estic tip de 

demanar que l’apagueu; vols fer el fotut 

favor d’apagar-lo!”. O podem dir simple-

ment “el llum del bany és obert!” alhora 

que ens assegurem, com ja hem dit, que 

el missatge és escoltat. 

 

5. Centrar-nos en els fets. Com vèiem en un 

exemple anterior, paraules com “ets...”, 

“sempre” o “mai”, les hauríem d’esborrar 

del nostre vocabulari comunicatiu. Tam-

poc és gens útil comparar el nostre fill o 

filla amb un altre nen o jove, i menys 

amb un germà. La confiança és terra abo-

nada perquè un nen creixi amb una bona 

autoestima. Si ens centrem en els fets, 

implícitament li estem dient que pot ac-

tuar de manera diferent. Creure que po-

dem actuar millor ens “dóna poder”, ens 

dóna força. Saber que som d’una deter-

minada manera ens “etiqueta” i fa que la 

profecia s’autocompleixi: ens acostuma a 

passar allò que creiem que ens merei-

xem. Per tant, evitem etiquetar de mane-

ra despectiva els nostres fills. El menys-

preu és un míssil de “llarga distància”. 

 

6. El moment oportú. Aquest és un element 

clau de tota conversa. No tot moment és 

idoni per parlar de qualsevol cosa. Cada 

moment té el seu què. Busquem el mo-
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ment escaient per tractar temes comple-

xos. Cal crear l’ambient propici i que to-

tes les parts tinguin el temps necessari 

per parlar. La impaciència és la pitjor 

amiga per a un bon diàleg. 

 

7. Bon humor. Ai, las! Aquest sí que és un 

bon ingredient per a tota bona conversa! 

Una vegada vaig llegir una frase que em 

va semblar una gran veritat: “Estimem 

l’ànima de les persones que ens fan riu-

re”. El sentit de l’humor és una habilitat 

que es pot aprendre. Si l’hem vist en al-

tres persones, és més fàcil adquirir-lo i 

aplicar-lo; però la pràctica també hi aju-

da. Una actitud positiva és el primer re-

quisit. Això no vol dir menystenir els sen-

timents dolorosos dels altres. Podem ser 

empàtics i mostrar bon humor quan cal. 

Perquè no tot moment és indicat per riu-

re. Sobre tot, no hem de confondre el 

bon humor amb el sarcasme. Això és 

quelcom que es fa insuportable quan un 

ho està passant malament. El bon humor 

ha de ser subtil, com la carícia d’una plo-

ma. 

 

8. La tècnica “sandvitx”: Aquesta és una 

estratègia que serveix per minimitzar 

l’impacte d’un missatge que podria ser 

rebut com una crítica o una exigència. Es 

tracta d’empaquetar una demanda entre 

dues “llesques” d’afalacs o comentaris 

positius. Perquè sigui efectiu, no pot ha-

ver-hi engany, sinó que les “llesques” 

positives han de ser de pa del bo, és a 

dir, autèntiques. En cas contrari, es trac-

taria de manipulació. Per exemple, ima-

ginem que el nostre fill ha deixat la roba 

escampada per terra al bany després de 

dutxar-se. Podríem dir: “M’encanta   

l’olor que fas quan surts de la dutxa. 

Vam quedar que posaries a rentar la ro-

ba del bany, en acabar. Així demà podré 

posar una rentadora i la roba farà tan 

bona olor com tu ara.” Aplicar aquesta 

tècnica requereix una mica de pràctica, 

però les peticions o correccions s’ac-

cepten més bé quan van acompanyades 

d’imatges motivadores. 
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Bona pregunta, perquè si els nens de vegades 

ja costa entendre’ls i fer-se entendre, quan el 

fill arriba a l’adolescència la percepció de molts 

pares és que la comunicació encara costa més. 

 

Podem dir que si s’han establert unes bones 

bases d’estima i enteniment durant la infància, 

les experiències que recollirà la família durant 

l’adolescència del jove seran més gratificants. 

Si la relació pares-fills ha estat tensa i distant, el 

més fàcil és que durant aquesta etapa la distàn-

cia i la tensió s’amplifiquin. També pot donar-

se el cas, especialment en famílies on no es 

permet dissentir i la disciplina s’imposa amb 

mà de ferro, que la distància emocional i la ten-

sió les visqui internament l’adolescent i no s’a-

treveixi a expressar-les. 

En qualsevol cas, sempre és bo que els pares 

pensin que és fonamental sembrar bones lla-

vors en el cor del fill, perquè algun dia aquestes 

llavors donaran bon fruit, arribin o no a ser tes-

timonis ells mateixos d’aquest fet. Perquè 

aquests bons fruits són els que possibilitaran 

que els fills tinguin la capacitat de realitzar una 

bona sembra el dia de demà per a les genera-

cions futures. Entendre això és fluir en el riu de 

la vida! 

 

Molts pares m’han expressat que els agradaria 

entendre els seus fills adolescents. Aquest és 

veritablement un bon propòsit. Perquè això 

arribi, cal saber mirar el món també amb ulls 

d’adolescent, és a dir, ser capaç d’anar més 

enllà de les creences d’adult que tenim com a 

pares i de la nostra pròpia història, de la nostra 

manera particular de veure el món. Perquè els 

adolescents miren les coses amb uns altres 

ulls. 

 

Què vol dir ser adolescent? Malgrat que tots els 

adults hem passat per l’adolescència, fer-se 

aquesta pregunta té sentit, especialment per-

AH, I AMB ELS ADOLESCENTS QUÈ? 

Durant l’adolescència, tot allò 
que els pares han sembrat en 
l’ànima del nen, aflora i dóna 

fruits. 
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què a un adolescent li passen coses, encara que 

la majoria de les vegades no sap perquè li pas-

sen. 

 

La primera cosa que cal destacar en l’ado-

lescència és un fet perfectament observable: 

els canvis corporals. Només aquest fet ja té una 

gran transcendència. Però alhora en l’a-

dolescent es produeixen tot un seguit de canvis 

neurològics que no són tan evidents. Només 

podem advertir-los perquè el jove ja no actua 

com quan era nen i comença a comportar-se de 

manera diferent. En certa manera, és com si fos 

un ÉSSER NOU. I efectivament és així. El seu cos 

canvia, el seu cervell canvia (es produeix una 

expansió neurològica molt important), el seu 

pensament canvia. I no només ell, també els 

seus companys adolescents canvien. Resultat: 

les emocions es disparen. 

 

Penseu que en l’adolescent és fàcil que 

apareguin inseguretats, i això provoca 

que el jove estigui més alerta i, per 

tant, més susceptible. 

 

Imagineu per un moment que a la feina tots els 

vostres companys canvien d’un dia per l’altre, 

físicament i psíquicament. Imagineu, a més, 

que aquests companys us observen atenta-

ment, perquè resulta que vosaltres també can-

vieu cada dia: la forma del vostre cos, el rostre, 

si sou dones els vostres pits s’inflen, si sou ho-

mes la veu us canvia i els òrgans sexuals crei-

xen..., ah, i us comença a sortir pèl on no en 

teníeu. Alguns dels vostres companys es riuen 

de vosaltres i altres fan comentaris a esquena 

vostra. Com us sentiríeu? Probablement, una 

mica trasbalsats. A més, cada dia us exigeixen 

més a la feina, les vostres tasques requereixen 

més atenció. I a més, cada mes tindreu un ex-

amen per demostrar que heu assolit amb nota 

les noves competències i, per si no n’hi hagués 

prou, haureu d’anar al vostre cap a presentar-li 

les notes obtingudes, amb el neguit de les con-

seqüències que això tindrà. Potser perdeu la 

seva confiança i us acomiaden! Què tal? Estarí-

eu més contents que un gínjol, oi? Bé, el més 
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probable és que no. Però és clar, quan arribeu 

a casa, la vostra parella i els vostres fills us exi-

geixen que sigueu amables i pacients. Bufa, 

quin estrès, oi? 

 

Per tant, com pot sentir-se un adolescent? L’es-

cenari anterior és el que es troba quasi cada 

dia. 

 

Però no només passa això que hem descrit. En 

el jove comencen a despuntar noves capacitats 

i nous interessos, especialment en un àmbit 

absolutament nou: el sexual. Sobre tot, hi ha 

un desig d’explorar i de ser autònom. El nou 

cos amb el qual es desperta l’adolescent sem-

bla que sigui capaç de tot, però la seva ment 

necessita adquirir la destresa, l’habilitat de ges-

tionar les noves capacitats corporals. Com diu 

José Antonio Marina, el jove, que havia après a 

conduir de nen un ciclomotor, ara té a les mans 
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un Ferrari.  

 

Aquest és el nostre nen o nena? Me l’han can-

viat, pensareu! I davant d’aquest nou panora-

ma, com actuem els pares? 

 

La primera de les preguntes té a veure amb la 

identitat. Penseu que els canvis físics tenen 

molt a veure amb com ens veiem, com ens sen-

tim, qui som. Si demà al matí ens llevéssim amb 

un altre cos i rostre, ens sentiríem igual? Per 

sort, aquests canvis en l’adolescència es van 

produint a poc a poc, i això facilita l’adaptació. 

 

La identitat també té a veure amb com 

m’acceptaran els altres i amb la imatge 

que dono. Per això el grup d’amics ad-

quireix una rellevància superior durant l’ado-

lescència. Perquè és el grup qui ratificarà que 

l’adolescent està fent el canvi.  

 

L’entorn social desperta en el jove moltes i vari-

ades emocions: vergonya o frustració quan no 

saben respondre les expectatives dels altres, 

vanitat quan sí en saben, enveja perquè consi-

deren que els falta alguna cosa que els altres 

tenen, amor que senten cap als pares i amics, i 

que també reben, impotència per no poder 

canviar les coses, frustració per no créixer més 

ràpidament, excitació davant el risc, motivació 

per assolir nous reptes... 

  

Per altra banda, cal no subestimar les qüestions 

relatives a l’estètica que habitualment adqui-

reixen en aquestes edats una importància que 

als adults ens pot semblar desmesurada. La 

importància de la mirada dels altres es conso-

lida en aquesta etapa de la vida. Abans jo ho 

era d’important, però ara l’adolescent esdevé 

conscient. Una vegada passada l’adolescència, 

encara que continuï sent important, l’efecte de 

la mirada aliena normalment decreix. A més, 

cal considerar que actualment el fenomen de la 

imatge té un impacte molt superior al que tenia 

en dècades anteriors. La indústria del cinema i 

la televisió, la publicitat agressiva de moltes 

marques i l’impacte dels mitjans de comunica-

ció i les xarxes socials com el facebook han fet 

créixer la importància que socialment donem a 

la nostra imatge. 

 

La segona de les preguntes –“què puc fer”– té a 

veure amb l’autonomia. “Què puc fer?”, “què 

L’adolescent es troba amb una 
doble i urgent pregunta: Qui 

sóc?, Què puc fer? 
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puc decidir?”, es pregunta l’adolescent. I amb 

QUI puc fer QUÈ. Davant d’aquestes qüestions, 

és normal que el jove reclami llibertat per deci-

dir. L’autonomia, per tant, requereix cert dis-

tanciament respecte les figures que fins ara 

tenien cura d’ell. El Ferrari agafa fàcilment els 

200 km/h i té una autonomia més gran que el 

ciclomotor. El jove vol córrer i veure món. 

 

També és cert que hi ha joves a qui els espanta 

disposar d’un cotxe esportiu amb 12 cilindres 

en V i, a més, que val una pasta! S’estimen més 

deixar-lo aparcat al garatge i que ningú el vegi, 

no fos cas que els el robessin o el 

fessin malbé. Aquests joves se sen-

ten insegurs. 

 

La funció de la família és donar se-

guretat i també ajudar a l’auto-

nomia dels fills. Aquí també els és 

molt útil als pares pensar amb clau 

TOTS PODEM GUANYAR.  

 

Aquest tipus de pensament rebaixa 

la tensió fomentada per la compe-

tència de recursos. Encara que a ve-

gades sembli impossible, sempre és 

possible trobar una sortida o la solu-

ció a un conflicte des de la perspecti-

va GUANYAR/GUANYAR. Vegem-ne 

un exemple... 

 

Són les 8 del matí. En Jan, un jove de 13 

anys, ha perdut l’autobús escolar que 

l’ha de dur a l’institut. En lloc de fer el 

trajecte a peu, poc més de mitja hora, en Jan 

torna a casa, capcot, i demana al pare que el 

porti amb el cotxe. El pare va just de temps i li 

preocupa arribar tard a la feina. 

 

Una possible reacció seria aquesta:  

– És clar! Ara resulta que jo t’he de treure les 

castanyes del foc. Vaig just de temps i segur 
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que arribo tard a la feina. Ja estic cansat d’ha-

ver d’assumir les conseqüències del temps que 

perds pentinant-te o fent el que et rota. Com el 

pare és el criat del príncep de la casa! Apa, 

anem, però espero que m’agraeixis tot el que 

faig per tu!  

 

Aquesta resposta és la típica del pare victimit-

zat. No pot canviar el curs de la vida i es queixa. 

La víctima sempre perd. Aquí el resultat és: tu 

(fill) guanyes i jo (pare) perdo. El resultat enca-

ra podria ser pitjor, tots dos podrien perdre. 

Per exemple, el pare pot negar-s’hi i després 

passar-se tot el dia enfadat o, fins i tot, una 

mica culpable per no haver “transigit”. Però 

què tal si apliquéssim la resiliència i ens plante-

géssim que tots podem guanyar-hi, encara que 

sigui una mica, en una situació com aquesta? 

 

– Vaja, Jan, quina mala sort! Amb la pressa que 

tinc, arribaré tard a la feina si et porto. Bé, 

aquesta tarda em tocarà plegar una mica més 

tard de la feina. D’acord, et porto, però és just 

que tu ho compensis d’alguna manera. Et pro-

poso que aquest vespre, quan pleguis del bàs-

quet, m’ajudis a fer el sopar. Així guanyem tots: 

tu t’estalvies de fer el camí a peu fins a l’Ins-

titut, i jo m’alleugeraré de la feina de fer el so-

par. Acceptes? 

 

Amb aquesta resposta, en Jan –que no vol ca-

minar mitja hora– acabarà acceptant i tots dos 

hi hauran sortit guanyant. 
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Sovint als pares ens agradaria que la relació 
amb els nostres fills adolescents fos millor. Sen-
tim que la comunicació no sempre funciona i 
ens agradaria que els fills ens expliquessin més 
coses, que ens fessin més confidències. 

 
La primera cosa que cal tenir en comp-
te, que és de sentit comú, és que nos-
altres som els pares i no pas els seus 

amics. Quan diem amics volem dir aquelles 
persones d’edat similar amb qui comparteixen 
aficions i un vincle especial de companyonia. 
 
És bo i necessari que distingim la diferent fun-
ció que tenen els pares dels amics. Hi ha coses 
que només es poden explicar o viure amb els 
amics. Això ajuda al creixement de l’a-

dolescent, a la formació del seu sentit identitari 
i, per tant, a la seva autonomia. 
 
Els pares hem d’oferir oportunitats i posar lí-
mits quan cal. Els amics, per pròpia definició, 
no posen límits o, si més no, els posen d’una 
altra mena. D’amics tota la vida en podrem fer 
i també poden deixar de ser-ho. Els pares ho 
són per a tota la vida. 
 
Quan dues persones miren en direccions opo-
sades, és impossible que vegin el mateix. Enca-
ra que ni tots els adolescents pensen igual, ni 
tampoc el pares. En el següent quadre compa-
ratiu podem comprovar com les coses es poden 
veure molt diferents. 
 

PERQUÈ NO M’HO EXPLICA? 

ADOLESCENT PARES 

M’importen els amics. De fet, ara potser és el 

que més m’importa. Amb ells puc ser tal com 

sóc, sense haver d’aparentar res. A més, m’ho 

passo bé i no m’exigeixen res. I si tinc un mal dia, 

La família és el més important. La família és per a 

tota la vida. Nosaltres t’estimem i ens 

agrada compartir coses amb tu. 

Només has de ser respectuós amb nosaltres i, 

Sí, els pares... bé. M’estimen, però sovint em 

“ratllen”. Que si fes això, que si ves allà! 

Millor mantenir certa distància. 

Ets el nostre fill i volem retenir-te una mica més 

al nostre costat. Ja tindràs temps 

de volar i fer la teva. 
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Si un adolescent veu el món d’una manera tan 
diferent de com el veuen els adults, s’obrirà i es 
comunicarà d’una manera oberta? Difícilment i 
només per obligació. 
 
Efectivament, el món de l’adult és més previsi-
ble, més estable en general. El món de l’adole-
scent és variable. No hi ha previsions, general-
ment. No hi ha plans de pensions. El que comp-
ta és l’ara. Cada dia porta el seu afany. I el fu-
tur... doncs millor que continuï essent el que 
és: futur. 
 
Com actuar, doncs, amb persones d’humor tan 
variable? En primer lloc, entenent que es tro-
ben en una etapa plena de canvis als quals 
estan buscant com adaptar-se. En segon lloc, 
essent un puntal estable, perquè quan el re-
molí de l’existència els pugui fer trontollar sà-

piguen on tenen un recer segur. Per això no cal 
dir gaire cosa, probablement menys del que 
diem. Una mirada afectuosa és més que sufici-
ent moltes vegades. Menys lletra i més música. 

Vull ser lliure, fer el que em doni la gana. 

No vull donar explicacions a ningú. 

Què caram, els adults no em donen explicacions 

a mi del que fan! 

Llibertat? Sí, és clar, però cal ser responsable. 

La llibertat es guanya. 

Tampoc se’t demana tant. 

Cal complir uns mínims, res més! 

Ai, cada dia em sento diferent. 

El meu cos... quasi no el reconec. 

Després de tanta transformació, semblaré un 

monstre? M’estimaran? 

Va, no n’hi ha per tant. 

Tots hem passat per aquí i ho hem superat. 

En aquesta etapa és millor no mirar-se gaire al 

mirall. Qui dia passa, any empeny! 

Em sento en una mena de muntanya russa emo-

cional. No suporto haver d’esperar. 

Sovint ni jo mateix m’entenc. 

No crec que ningú em pugui entendre! 

Calma, calma! 

No s’han de prendre decisions precipitades. 

Cal pensar sempre dues vegades abans d’actuar. 

Fes cas dels nostres consells i no t’equivocaràs. 
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No acostumem a viure bé els conflictes. Sembla 

lògic que un conflicte sigui una situació indesit-

jable, oi? Malgrat que el món i la vida són plens 

de conflictes, sembla que l’ésser humà hagi 

d’intentar evitar-los. Associem el conflicte ge-

neralment a pèrdua de temps i d’energia, a 

cosa inútil. 

 

No obstant, Heràclit d’Efes, va dir fa 2.500 anys 

que “la guerra és el principi de tot”. Quan 

aquest filòsof grec parlava de guerra, no es re-

feria tan a una confrontació armada, sinó al 

conflicte que genera l’oposició de dues idees 

diferents, de dues maneres d’entendre el món 

divergents. Aquesta tensió fa que pugui aparèi-

xer alguna cosa nova i, per tant, és la font de la 

creativitat. 

 

Però, el conflicte el vivim com una molèstia. 

Per això, quan els nostres fills s’oposen a nosal-

tres, ens costa veure la part creativa de la situa-

ció, ens enfadem, els rebutgem o, si més no, 

ens hi resistim. 

 

Davant d’un conflicte, podem adoptar 

diferents actituds. La més normal és la 

de resistir-nos-hi: “El conflicte és peri-

llós; hauríem d’evitar-lo”. Ara bé, també po-

dem viure el conflicte com una oportunitat, 

una oportunitat per a aprendre. 

 

Aquesta visió positiva del conflicte ens predis-

posa a aprendre i, per tant, a créixer. Ens ajuda 

a enfocar-nos a solucions, en lloc de perdre 

temps i energia culpant i volent canviar l’altre. 

 

En situacions de conflicte ens aniria molt bé 

tenir la capacitat de veure’ns a nosaltres matei-

xos des de fora, com si fóssim un espectador no 

involucrat en el problema. Si fóssim capaços 

d’anar més enllà dels nostres patrons de pensa-

ment inflexibles i de les nostres creences estàti-

APRENDRE A CONVIURE 

El conflicte és una oportunitat 
d’aprenentatge molt valuós. 
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ques, seria més fàcil trobar les solucions. 

 

Per exemple, en situacions potencialment con-

flictives, una cosa que als pares ens pot ajudar 

molt és saber diferenciar el que és necessari 

del que ens agradaria. 

 

– Jordi, canvia’t les sabates que anem a 

veure l’àvia –diu la mare, mentre mira el 

rellotge perquè no vol fer tard. 

– Però si vaig bé amb aquestes sabatilles d’es-

port. 

– No, millor posa’t les sabates. Avui és diumen-

ge i a l’àvia li agradarà veure’t ben vestit. 

– No, jo no vull posar-me les sabates. 

– No tornem a discutir, fill. Fes el que et dic que 

hem de marxar. 

 

Com us imagineu que continuarà la conversa? 

Ja la tenim embolicada: dues maneres diferents 

de veure les coses, de sentir. Fàcilment la situa-

ció pot desembocar en un conflicte que espatlli 

el diumenge. Potser “guanyarà” la mare i en 

Jordi anirà de vint-i-un botó a veure l’àvia. Si 

això passa, pot ser que 

hi vagi mig enfadat, 

amb la qual cosa la se-

va cara no lluirà tant 

com les seves sabates. 

Potser “guanyarà” el fill 

i llavors la seva cara 

brillarà més que no pas 

les sabatilles, però lla-

vors el rostre de la ma-

re reflectirà el disgust.  

 

Només existeixen 

aquestes dues opcions, 

o seria possible trobar 

una tercera alternativa, 

més satisfactòria? 



 

30   Ser pares 

“Els diumenges o quan anem a casa de l’àvia 

cal anar ben vestit (=diferent dels dies de cada 

dia)”. Efectivament aquesta és una creença, 

encara que aquí no discutirem si és una creen-

ça “correcta” o incorrecta”, simplement fem 

palès que de vegades podem perdre el sentit 

del que és veritablement important. 

 

Anar amb sabates i camisa és una cosa que a 

mi, com a mare o pare, m’agrada, o és una cosa 

necessària? Què és el més important?  

 

Quin és el vostre estil educatiu? Quan 

entrem en conflicte amb un fill sobre 

com s’han de fer les coses, és bo pre-

guntar-nos si la nostra demanda és fruit d’un 

caprici nostre o, veritablement, és quelcom 

necessari. Què passaria si les coses no es fessin 

com m’agradaria? Quines conseqüències tin-

dria? 

 

Aquesta capacitat de poder-nos veure a nosal-

tres mateixos amb perspectiva és molt saluda-

ble. Requereix pràctica, però val la pena. Quan 

ens sentim desbordats, és bo generar una mica 

de distància respecte del problema o de qui 

considerem que el provoca. No passa res si re-

coneixem que aquell no és el millor moment 

per parlar, perquè estem enfadats o tristos. 

Probablement tampoc no passa res si demo-

rem una estona una decisió. Posar una mica de 

temps pel mig ens ajudarà a calmar-nos. 

Aquesta és una bona estratègia de gestió emo-

cional que també podem ensenyar als nostres 

fills. 

 

Els nostres fills són persones. Això vol dir que 

també tenen dret a tenir criteri. Tenir certa 

capacitat de decisió és un valor que adquireix 

una especial rellevància a l’adolescència. Convé 

respectar-ho, perquè l’adolescent està cons-

truint un espai mental propi, que és exclusiva-

ment seu i no pas una extensió de l’espai men-

tal dels pares. 

 

Evidentment que la mentalitat del fill estarà 

influenciada pels valors amb què els pares l’ha-

gin criat, però és convenient ser molt respectu-

ós amb aquest espai propi que busca l’adoles-

cent. Sense espai propi no hi ha autonomia. 

 

El respecte i el recolzament emocional gene-

ren confiança. En aquesta confiança la influèn-

cia dels pares és molt més efectiva. 

 

En algunes famílies són tantes les ocasions en 

què es viu malament la tensió, el conflicte, que 

hi ha pares que arriben a creure (i a expressar-
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ho, fins i tot), que no poden ser feliços a conse-

qüència dels fills. Aquesta és una manera d’a-

bocar la pròpia frustració en els altres. 

 

Certament, aquesta és una actitud 

molt negativa i absolutament infantil. 

La felicitat dels pares no hauria de 

dependre dels fills. No podem carregar els fills 

amb una responsabilitat que no els pertoca. És 

l’adult el que ha d’aprendre a ser feliç per si 

mateix. No assumir aquesta responsabilitat és 

estar en el paper de nen. 

 

Quan als fills se’ls carrega amb una responsabi-

litat que correspon als adults, els estem 

“parentalitzant”, alhora que els pares es fan 

petits; no permetem que visquin la seva condi-

ció de nen o adolescent. Llavors, fàcilment po-

den sentir-se malament i desenvolupar algun 

trastorn. 

 

Com vèiem a la guia 2, cadascú ha d’ocupar el 

lloc que li correspon en l’estructura jeràrquica 

de la família. Si això no passa, el sistema es des-

equilibra. No oblidem que la tasca dels pares és 

sembrar i tornar a sembrar, per després conti-

nuar sembrant.  

 

Aquesta actitud desinteressada d’estar al servei 

dels fills no vol dir permetre’ls-ho tot, ni molt 

menys. Cal no confondre les coses. Els fills tam-

bé necessiten un guia i un model ple de valors i, 

de tant en tant, límits. 

 

El que és important tenir clar és que tots els 

sentiments són respectables, fins i tot la triste-

sa i la ràbia. És important reconèixer els senti-

ments, acceptar-los i saber que tenen una fun-

ció útil. 

 

Les emocions ens poden ajudar a triar la millor 
de les opcions. 
 

Ara bé, si tots els sentiments són respectables, 

no tots el comportaments s’han de tolerar. Hi 

ha conductes que s’han de limitar. Una bona 

gestió de les emocions (i aquí els pares hem de 

donar exemple) ens permet precisament saber 

triar, d’entre diferents opcions, la millor. Da-

vant d’una emoció, no existeix una única ma-

nera de reaccionar. 

 

Un bon camí a seguir en situacions 

conflictives és fer-se les 3 preguntes 

següents: 

 Què ha passat?  Em centro en els fets. 

 Com em sento amb això que ha passat?  

Em centro en les emocions. 

 Què faig a partir del que sento?  Em cen-

tro en les possibles respostes. 
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Els pares hem de ser contenidors d’emocions 

intenses. Ja hem vist que l’adolescent no ho té 

fàcil moltes vegades. Si fem de contenidors, 

evitarem que aquestes emocions es desbordin. 

Des de l’acceptació, podem ajudar que els fills 

es vegin a si mateixos i entenguin què els passa 

i, a partir d’aquesta consciència, puguin veure 

diferents camins i aprenguin a triar el millor. 

 

L’èxit a la vida no depèn tant de l’historial aca-

dèmic o de la intel·ligència abstracta i lògica, 

sinó de la intel·ligència emocional. 

 

David Goleman, l’autor del famós best-seller 

Intel·ligència emocional, ho expressa amb ro-

tunditat: “Les emocions descontrolades poden 

convertir en estúpida la gent més intel·ligent”. 

Escoltem les emocions, que tenen moltes coses 

a dir-nos! Si les escoltem, no necessitaran cri-

dar per fer-se entendre. Als fills... els passa el 

mateix... Si els escoltem, no necessitaran utilit-

zar l’altaveu. 





 

Esteu ben informats com a pares? 
Teniu clar quin model educatiu i quins valors voleu que guiïn 

el vostre rol de pares? 
 

L’educació parental és un recurs que està a les vostres mans. 
 

Informació i experiència fan de nosaltres pares conscients  
 i compromesos en la tasca educativa dels nostres fills. 

 

SER PARES - GUIES D’EDUCACIÓ PARENTAL 

Aportació: 1 € 


