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Avui en dia, ser pares i mares no és un paper fàcil ni existeix un únic manual que serveixi per enfocar 
amb èxit la tasca formativa de les famílies. Són molts els dubtes que es plantegen a l’hora d’educar els 
fills i filles, com diferents són també les circumstàncies que envolten cada família. El món canvia cons-
tantment i no existeix una única manera d’educar. 
  
Sovint ens trobem que no sabem què fer, que no sabem com actuar, que ens preguntem si ho hem fet 
bé. Per això ser pares és una aventura constant que resultaria plenament satisfactòria si a més d’una 
bona dosi d’energia i de valentia, pares i mares restem oberts a la reflexió, sempre en positiu, que ens 
plantegi alternatives i ens ajudi a trobar el nostre camí, la manera com nosaltres volem educar els fills. 
  
Amb aquest objectiu clar us presentem aquesta guia, amb l’única intenció que aquesta sigui un com-
plement a la complicada tasca de ser pare i/o mare. La publicació es complementarà amb diversos ta-
llers que tractaran tots els vessants possibles per encarar la relació amb els nostres fills i la seva educa-
ció. Aquests tallers esdevindran espais de suport a pares i mares per a conèixer aspectes que poden 
influir en la cura, l’educació i el desenvolupament dels fills i filles i ens ajudaran a reflexionar i a com-
partir experiències amb altres famílies. 
  
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pensem que aquesta guia que teniu a les vostres mans pot ser-
vir d’ajut a moltes famílies perquè en una societat com la nostra, que tendeix a aïllar les persones, ma-
res i pares hem d’aprendre a trobar la forma de tractar la relació amb els fills de manera que sigui enri-
quidora per a tots, que els ajudi a desenvolupar-se com a persones, i a nosaltres a gaudir del fet de ser 
pares amb tota la seva complexitat i la seva riquesa. 
 
Us animem, doncs, a gaudir d’aquest breu però elaborat manual i us esperem en els tallers que com-
plementen aquesta publicació. 
  
Joaquim Arnó i Porras 
Alcalde de Caldes d’Estrac 

PRESENTACIÓ 
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- Papa, a tu qui t’ha ensenyat a ser pare? 
- (?????) Hum, no sé... amb la pràctica... 
Crec que tu m’has ensenyat a ser-ho! 
 

Diem que ningú neix ensenyat, encara que hi 
ha coses que no necessitem que ningú ens les 
ensenyi. Demanar de menjar quan, de petits, 
teníem gana, per exemple. 
 
Criar i educar no és tasca fàcil. Fins i tot podrí-
em dir que és una feina sovint feixuga. Cal 
prendre decisions per a les quals ningú no ens 
havia preparat abans. 
 
Cada situació requereix prendre decisions, sigui 
per passiva o per activa. Quant d’improvisació 
hi ha en la nostra presa de decisions? És evi-
dent que sovint cal improvisar; ara bé, si  dispo-
sem de coneixements, el marge d’error es re-
dueix. 
 
Estem ben informats com a pares? Tenim clar 
quin model educatiu i quins valors volem que 
guiïn el nostre rol de pares? O simplement im-
provisem sense donar gaire importància a les 
conseqüències que per als nostres fills tenen 
els nostres actes i decisions, les nostres parau-
les, les nostres mirades...? 

L’objectiu d’aquesta guia és aportar elements 
de reflexió als pares i servir d’eina de suport al 
treball experiencial que, a través de tallers d’-
educació parental, l’acompanyaran. 
 
Per facilitar la lectura de la guia i treure’n el 
màxim profit,  s’estructura per mitjà de quatre 
eixos: 

 
Continguts teòrics, basats en estudis 
científics. Per no fer carregós el text, 
s’han evitat referències bibliogràfiques 
o tècniques. Al final apuntem biblio-
grafia, per a qui vulgui aprofundir-hi. 
 
Reflexions introduïdes amb preguntes, 
per fomentar l’autocrítica i orientar 
l’aprenentatge. Evitem sentir-nos cul-
pables: el que importa és aprendre. 
 
Reflexions que ens semblen d’especial 
importància. Per prestar-hi especial 
atenció. 
 
Exemples que il·lustraran alguns con-
tinguts sobre els quals parlem i que 
ens ajudaran a aplicar-los a la pràctica. 

 

SER PARES 
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Al final inclourem un glossari d’aquells termes i 
conceptes que considerem que necessiten una 
explicació complementària. 
 
Sabem que la font més important del coneixe-
ment és l’experiència. Per aquest motiu, aques-
ta guia no pretén substituir-la, sinó comple-
mentar-la. Perquè el temps que dediquis al teu 
fill o filla sigui de la màxima qualitat humana i 
afectiva. Perquè els teus fills ho necessiten i 
s’ho mereixen. I tu també! 
 
Informació i experiència fan de nosaltres pares 
conscients i compromesos en la nostre tasca 
educativa. 
 

Comencem, doncs, per unes senzilles 
preguntes: 
 

 Dediques als teus fills tot el temps que 
necessiten?  I el temps que hi dediques, 
és un temps compromès amb consciència 
i valors? 

 
 Tens i cerques, quan cal, el suport que 

recolza la teva tasca educativa. Per tant, 
creus que hi ha altres maneres d’aprendr-
ndre, a part de l’experiència? 

 
 Vols aprendre sense necessitat d’enso-

pegar de forma recurrent amb la mateixa 
pedra?  
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Més enllà de les capacitats emocionals que re-
quereix ser pares –i de les quals anirem parlant
–, hi ha tres elements indispensables que hau-
rem de tenir en compte si volem que els nos-
tres fills esdevinguin amb el temps éssers hu-
mans sans, autònoms i sociables. Són com tres 
ingredients que hem d’incloure en la nostra 
dieta parental: 
 
DISPONIBILITAT, és a dir, temps. Avui dia la 

“manca de temps” és un mal social endèmic 
que ens porta a delegar bona part de la nos-
tra responsabilitat com a pares a altres perso-
nes o mitjans (televisió, videojocs, cuida-
dors...). Si et manca temps, els lligams afec-
tius es debiliten. 

 
SUPORT. Educar un nen petit no és tasca per a 

una persona sola. L’educació del nostre fill és 
una tasca multidisciplinària, i requereix que el 
pare o/i la mare sàpiguen també descansar, 
complir amb altres rols socials, així com la 
intervenció d’altres persones (avis, germans, 
amics, educadors...). Si manca aquest suport, 
tenir cura d’un nen pot comportar un estrès 
important per als pares, amb les conseqüèn-
cies que això implica per als nostres fills i la 
relació que mantenim amb ells. 

 
DISPOSICIÓ A APRENDRE, la qual cosa compor-

ta flexibilitat, paciència, obertura, sensibilitat 
emocional i intel·ligència. L’aprenentatge no 
és un procés automàtic. Si fos així, no caurem 
reiteradament en els mateixos errors. Les 

bones maneres s’adquireixen amb la pràctica 
i també amb la reflexió serena. No n’hi ha 
prou amb l’error. Sovint cal rectificar.  

 
Qui no aprèn es torna rígid i li manca la capaci-
tat d’adaptació necessària als continus canvis 
evolutius que la vida comporta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITAT + 
APRENENTATGE 

+ SUPORT 

EDUCACIÓ PARENTAL 
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Una manera d’aprendre és, indubtablement, a 
través del conegut camí de la prova i l’error. 
Ara bé, com sabem que una pràctica educativa 
pot o no haver estat afortunada? 
 
Partim del fet que tots els pares ho fan el millor 
que saben. Ara bé, malgrat els encerts o desen-
certs, tot es pot fer millor si hi posem conscièn-
cia, si reflexionem serenament i ens obrim a 
altres punts de vista que ens poden oferir alter-
natives que no havíem considerat fins a les ho-
res. 

 
L’educació és un procés de suma contí-
nua. Els aprenentatges es consoliden a 
partir d’allò que ja s’ha après. El que 

som és el resultat de tots els aprenentatges 
adquirits amb el temps, especialment els adqui-
rits en la infantesa. Perquè? Perquè és llavors 
quan el sistema neurològic és més mal·leable i 
sensible als estímuls externs. 
 
Com dèiem, les circumstàncies ens obliguen 
sovint a prendre decisions. Les decisions com-
porten accions i cada acció deixa una emprem-
ta. El nen es troba en constant desenvolupa-
ment i va madurant en funció dels estímuls que 
rep de l’exterior.  

 
Les darreres investigacions ens demostren que 
el desenvolupament cerebral, la ment i les 
emocions es troben absolutament entrella-
çats. 
 
Una conducta que ataqui de forma reiterada 
l’autoestima del nen i la seva seguretat, incidirà 
de ple en el seu sistema neurològic, fet que 
repercutirà en la seva estructura psíquica. Si 
això passa, la seva personalitat es desenvolupa-
rà amb carències.  
 

PARENTALITAT POSITIVA 
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La parentalitat positiva promou les competèn-
cies emocionals del pares i millora les seves 
capacitats comunicatives, per tal que els fills es 
desenvolupin de forma saludable, físicament i 
psíquicament. Aquesta és la millor manera de 
prevenir problemes  i dificultats familiars, tant 
presents com futurs. 
 

Les competències positives que aquí 
contemplem, a tall d’exemple, són: hu-
mor, creativitat, optimisme, vitalitat, 

resiliència, autoestima, afecte. A això, hi afegi-
rem una comunicació clara i congruent. 
 
Què tal les teves competències emocionals?  
Ets una persona que encara la vida de forma 
positiva, o tendeixes a fixar-te en el que no t’a-

grada o el que falta? De quin color és el teu 
humor? Lluminós o tira a gris fosc? Ets una per-
sona vital, que contagia entusiasme? Ets resis-
tent als cops durs, o t’ensorres fàcilment? Et 
valores positivament o tendeixes o menysvalo-
rar-te? Veus alternatives o ets de les persones 
que s’encaparren en una única opció? 
 
Les emocions són senyals fisiològics que acti-
ven conductes. Segons gestionem les nostres 
emocions, així ens comportarem i així serà el 
nostre estil parental. Els menors són experts en 
detectar les emocions, i responen en conse-
qüència. Cal tenir present que els pares són el 
model fonamental on s’emmiralla l’infant i de 
qui aprèn com comportar-se. 
 
La conducta de l’adult mai no és neutra. 
El menor actuarà de forma complemen-
tària, és a dir, com a resposta a la ma-
nera com se sent tractat. 
 
La parentalitat positiva considera essencial: 
 

 Tenir cura de les necessitats bàsiques del 
menor, percebre-les i respondre per sa-
tisfer-les. 

 
 Fomentar un vincle afectiu saludable, 

que respecta, nodreix i protegeix l’infant. 
 
 Ajudar al seu desenvolupament i autono-

mia. 
 

 

PARENTALITAT 
POSITIVA 

optimisme 

humor afecte 

creativitat 

comunicació 

vitalitat 

resiliència 

autoestima 
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 Promoure les competències socials que 
afavoriran  que en un futur pugui mante-
nir relacions saludables. 

 
Assolir aquests objectius és una qüestió d’act-
itud. I l’actitud es demostra pels actes. Vegem-
ne un exemple. 
 

La Marta farà aviat quatre anys. Avui, a 
l’escola, han pintat. Molt cofoia, porta a 
casa el seu magnífic dibuix impressionis-

ta: un arbre amb un ocell en una branca. Un 
esplèndid sol il·lumina l’escena (que de fet ocu-
pa tot el cel, com un remolí groguenc vertigi-
nós). La nena encara no té gaire domini del traç 
i no és gaire destra en l’ús dels colors. El seu 
arbre pot semblar una taca verda, sobre un 
fons de ratlles marrons (que 
representen muntanyes). 
Aquelles rodones negres i ver-
melles, qui podria pensar que 
representen una au? 
 
Quan la seva mare arriba a 
casa seva, cansada després 
d’un dia exigent, veu el dibuix 
sobre la taula, però no li fa 
cas, necessita una dutxa. Més 
tard, ja sopant, la nena li ense-
nya el dibuix, però ella respon 
qualsevol cosa, perquè fan el 
seu programa preferit per la 
televisió. En una pausa, la me-
nuda ho torna a intentar. La 

mare, que no entén què és aquell garbuix de 
ratlles i colors, en lloc d’interessar-se legítima-
ment o de fer algun comentari positiu, li diu que 
deixi estar el dibuix i que segui amb ella al sofà 
per veure la televisió. 
 
Què ha passat? Quines conseqüència compor-
tarà per a l’infant la desafortunada conducta de 
la mare? 
 

La nena s’ha sentit valorada positiva-
ment, respectada en la seva necessitat 
de buscar el reconeixement de l’adult? 

S’ha potenciat la seva autoestima? Se sentirà 
motivada per tornar a dibuixar el seu merave-
llós quadre “el pit-roig i el bedoll”? 
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Confiarà en les seves creixents capacitats? Si la 
nena no se sent valorada en les seves capaci-
tats artístiques, fàcilment podem deduir que la 
seva carrera pictòrica serà curta, perquè ella no 
té criteri per avaluar si el menyspreu que rep 
està justificat o no. 
 
Per tant, en aquest senzill cas, podríem pregun-
tar-nos: 
 

 Què necessita la nena, quan ensenya el 
seu dibuix a la mare? 

 
 Com podem aprofitar l’ocasió per enfortir 

el vincle emocional amb la petita? 
 
 Com podem potenciar la seva autoconfi-

ança i autonomia? 
 
 I en darrer lloc, com ensenyar-li a mante-

nir relacions saludables, amb empatia i 
atenció cap als altres? 

 
L’actuació d’un adult respecte a un nen mai no 
és neutra. Hi ha accions que afavoreixen el 
creixement de les capacitats potencials del 
nen i d’altres que les limiten. 
 
En el cas anterior, com de diferent hagués estat 
si l’adult hagués valorat positivament el dibuix 
de la nena. La menuda s’hagués sentit recone-
guda i respectada, la qual cosa hagués potenci-
at la confiança en si mateixa i les seves capaci-
tats. 

 
A continuació presentem un quadre 
sinòptic que recull les quatre actituds 
superiors de les bones pràctiques pa-

rentals i les seves contrapartides: 

 
La pèrdua de la confiança genera separació i 
aïllament. El nen necessita respirar confiança.  
Només podem créixer quan les nostres capaci-
tats són ben acollides per l’entorn. 
 
Quan demostrem afecte, generem vincles salu-
dables. Aquest efecte no es pot simular. Mos-
trar afecte és una manera de comunicar. 
 
És impossible no comunicar. L’estil de comuni-
cació esdevé clau a l’hora d’establir vincles 
emocionals saludables. 

La comunicació incongruent que es produeix 
quan diem una cosa amb paraules (la lletra) 
però la nostra actitud corporal (la música) indi-
ca coses diferents genera una incongruència 
nefasta per al desenvolupament del nen. 

Accions 
potenciadores 

Accions 
limitadores 

respecte intrusisme / humiliació 

promoure autonomia sotmetre / anul·lar 

reconeixement indiferència / rebuig 

confiança menyspreu / desconfiança 
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- Mare, pare... com sé que m’estimeu? 
- Perquè t’ho demostrem cada dia! 
 

Les investigacions demostren que un vincle ina-
propiat dificulta el desenvolupament social i 
emocional al llarg de tota la vida. Per tant, 
quan parlem de parentalitat positiva cal que 
ens referim inexcusablement al vincle i a les 
conseqüències que implica la manera com 
l’infant i els seus pares o persones de referèn-
cia es vinculen afectivament. 
 
Com hem vist en el capítol anterior, no n’hi ha 
prou amb saber que estimem els nostres fills i 
demostrar-ho “a la nostra manera”. Cal que el 
nen se senti estimat. Sentir-se estimat –quan 
un és un ser dependent, com és el cas d’un nen
– és una necessitat bàsica. Quan som nens ens 
sentim estimats si l’altra persona, normalment 
adulta, ens ajudar a satisfer les nostres necessi-
tats (aliment, abric, protecció...). 
 

Hi ha diferents tipus de necessitats, 
unes més bàsiques que altres. Una ma-
nera d’entendre això és acostar-nos a la 

coneguda teoria de la motivació humana, de 
Maslow.  
 

Segons aquest psicòleg americà, hi ha cinc tipus 
de necessitats, distribuïdes segons una escala 
jeràrquica. Per il·lustrar-ho gràficament, disse-
nyà una piràmide.  

Un nadó, en el moment de néixer, no necessita 
expressar-se intel·lectualment, ni reconeixe-
ment social, ni ser creatiu. El que necessita fo-
namentalment és tenir satisfetes les seves ne-
cessitats fisiològiques més bàsiques i sentir-se 
protegit. L’àmbit de protecció s’anirà modifi-
cant de mica en mica, a mesura que creixi i gua-
nyi autonomia. Després aniran apareixent les 

COM ESTIMEM 
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necessitats socials i d’autorealització. 
 
Per tenir assegurades les necessitats més bàsi-
ques (fisiològiques i de seguretat), la naturalesa 
ens ha dotat d’un mecanisme innat que ano-
menarem empremta. Aquesta empremta va ser 
descoberta per Konrad Lorenz a mitjans del s. 
XX, en el seu estudi amb pollets d’ànecs i 
oques. 
 
Lorenz descobrí que els pollets aprenen a reco-
nèixer i a seguir els pares, fins i tot si aquests 
són adoptius, quan es donen certs estímuls au-
ditius o visuals en el temps immediatament 
posterior al naixement. Ell mateix era recone-
gut com a mare –malgrat no tenir plomes ni 
bec– si es complien aquestes condicions. 
 
Una vegada establerta l’empremta primerenca, 
si a l’ànec se li retira l’objecte o l’ésser amb qui 
l’ha establert, mostrarà signes d’inquietud. Per-
què la finalitat d’aquesta empremta en els ani-
mals no és altra que la de crear un vincle entre 
la criatura no autònoma i una altra –adulta– 
que l’ajudarà a sobreviure. 
 
Però què passa amb el “pollets” humans, si per-
meteu aquesta tendra expressió? 
 
En el moment de néixer, l’ésser humà és el 
més vulnerable dels ésser vius, quant a auto-
nomia. De fet, la majoria dels animals poden 
caminar a les poques hores de néixer. Un nen 
trigarà al voltant d’un any a poder-ho fer.  

Molts estudis posteriors han demostrat que en 
els éssers humans el contacte físic (carícies, 
abraçades...) és essencial en la consolidació 
d’aquesta empremta i, per tant, del vincle afec-
tiu que genera; de ben segur per la necessitat 
del menut de tenir a prop al seu cuidador. 
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És per aquest motiu que la manera com naixem 
és tan important en el futur desenvolupament 
del nen o nena, en l’ampli sentit de la paraula: 
desenvolupament físic i psicològic. 
 

No hi ha res més antinatural per a un 
nadó que el separin de la mare just des-
prés del naixement. Amb pràctiques 

artificials i tecnològiques de control dificultem 
la consolidació del vincle que –com ara sabem– 
esdevé crucial per al desenvolupament saluda-
ble de l’infant. El contacte entre la mare i el 
nen, als instants posteriors al part, engeguen 
tot un seguit de processos fisiològics i neurolò-
gics, tant en la mare com en el nadó, que faci-
litaran la formació d’aquest vincle. 
 
Els estudis informen que la qualitat del vincle 
maternal observat quan el nen té sis mesos de 
vida, depèn significativament de l’espai de 
temps que la mare va estar separada del nadó 
durant les hores i els dies posteriors al naixe-
ment. 
 

Tot seguit esmentem alguns factors que 
contribueixen molt favorablement a 
establir un vincle emocional saludable 

amb el nadó: 
 

1. Preparar-se per al naixement del fill. 
2. Part de proximitat, natural i sense separa-

cions traumàtiques. 
3. Comprendre i respondre de forma sensi-

ble a les seves necessitats emocionals. 

4. Lactància materna. 
5. Carregar el nen a braços, acariciar-lo, 

abraçar-lo. 
6. Compartir el son. 
7. Compartir jocs i rialles. 
8. Evitar les separacions freqüents o prolon-

gades. 
9. Mantenir una vida familiar estable. 
 

Podem definir el vincle com el lligam afectiu 
estable que desenvolupa el nen amb els seus 
progenitors o cuidadors –fonamentalment la 
mare, per qüestions socials i biològiques–, que 
li proporcionen la seguretat emocional indis-
pensable per al bon desenvolupament de la 
seva personalitat. A manera de resum, doncs, 
podem dir que: 
 

 Un nen, des del mateix moment en què és 
concebut, té tot un seguit de necessitats 
bàsiques per a la supervivència i el seu des-
envolupament saludable. 

 En el moment de néixer, el nen no és autò-
nom i necessita ajuda per satisfer aquestes 
necessitats. 

 Des del mateix moment del naixement, es 
produeixen certs processos naturals que 
construeixen el vincle necessari entre pa-
res i fills, al servei de les necessitats d’-
aquests últims. 

El vincle té una funció pròpia i clau per a la su-
pervivència i el futur desenvolupament del nen. 
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El nadó neix amb un repertori de conductes 
que tenen per finalitat assegurar la resposta 
dels pares: succió, somriures, balboteigs, gesti-
culacions, plor... També tenen per finalitat 
mantenir la proximitat de la persona vinculada. 
El nen necessita aquesta figura de vincle com a 
suport, com a punt de seguretat, des del qual 
podrà explorar el món. Aquest repertori de 
conductes s’amplia a mesura que el nen creix. 
 
Perquè... què passa si un nen creix amb neces-
sitats no cobertes? Tant si són necessitats fisio-
lògiques com necessitats relatives a la protec-
ció i estima, la seva salut psicològica es veurà 
afectada, a menys que en prenguem conscièn-
cia i actuem creant vincles saludables, canviant 
si cal les nostres pautes educatives. 

 
La qualitat del vincle entre un nen i els seus 
progenitors és fonamental i determina el des-
envolupament psicològic de l’individu. 
 
Com s’ha demostrat, el vincle no és important 
només en les edats primerenques, sinó que ho 
serà durant tota la vida.  
 
El tipus de vincle determina la manera com el 
nen es relacionarà amb el seu entorn en la 
seva infantesa i quan esdevingui adolescent, 
però també quan arribi a l’edat adulta. Fins i 
tot, influirà molt directament en el tipus de 
relacions de parella que establirà en el futur! 
 
Perquè el vincle no només facilita la supervi-
vència, sinó que consolida la confiança del nen 
amb l’entorn i, el que és molt important, amb si 
mateix. Un bon vincle construeix confiança i 
autoestima. 
 
Podem imaginar el vincle com una cinta elàsti-
ca invisible que uneix el nen amb la seva figura 
parental de referència. Com més elàstica sigui 
la goma –aquí l’elasticitat és un símil de quali-
tat–, més podrà allunyar-se el nen i explorar el 
món, ja que sap que sempre podrà disposar del 
seu pare o la seva mare i tenir-los a prop quan 
necessiti protecció o satisfer alguna necessitat 
bàsica. 
 
Si la cinta és molt rígida, el nen no podrà allu-
nyar-se gaire de l’entorn de protecció sense 
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patir ansietat. Si la cinta és excessivament elàs-
tica, el nen aprèn a viure deslligat i li costarà 
establir relacions saludables. En el primer cas, 
per una rigidesa extrema, es pot generar una 
forta dependència; en el segon cas, quan s’es-
tableixen vincles insegurs, pèrdua de confiança 
en l’entorn i dificultats per empatitzar. 
 
Imagineu-vos ara el següent cas: 
 

Us presentem al Marc. Aviat farà sis 
anys. Avui ha sortit de passeig amb el 
seu pare. S’han aturat una estona a la 

plaça, on hi ha una àrea de jocs infantils. Men-
tre el nen puja i baixa del tobogan, el pare 
aprofita per posar-se al dia del que passa a la 
comunitat de veïns i la fa petar amb una veïna. 
La conversa està en un punt interessant: les 
olors que pugen pel celobert des del baix. 
 
En aquell moment, el nen és empentat pel tobo-
gan per un altre nen una mica més gran, i baixa 
com un míssil supersònic per la rampa. El seu 
cul aterra al sorral com si tot el planeta Terra 
hagués xocat contra el seu tendre cos.  
 
En Marc busca el seu pare, perquè l’ensurt ha 
estat veritablement impactant i no sap si el cel 
també li caurà al damunt. Necessita seguretat. 
Espantat, perquè no entén bé què ha passat, 
sense atrevir-se a aixecar-se, busca son pare. Ell 
és a prop, parlant amb aquella veïna que xerra 
pels descosits. Llavors plora. El pare, immers en 
la conversa, no s’adona dels plors fins que el 

nen se li acosta. Ara el plor és un bram. 
 
El pare mira el nen. Ell tampoc sap ben bé què 
ha passat. Aixeca la mirada i busca en l’entorn 
per trobar alguna explicació, però la vida sem-
bla seguir el seu curs normal. En Marc plora i se 
li enganxa a la cama. L’examina. No li veu cap 
ferida. 

- Què passa? Ja estàs plorant una altra vega-
da! Marc, ets un figa tova! Apa, fill, vés a ju-
gar amb els nens. 
 

I el pare li dóna una suau empenteta, amb l’-
esperança que el nen deixi de bramar i continuï 
jugant. 
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- Ai –comenta a la veïna, buscant complicitat
–, el meu fill a la més mínima plora. Sempre 
ha fet el mateix. Cal tenir una paciència... 

Al final, després d’insistir-hi, el nen calla. No 
obstant això, es queda al costat de son pare, no 
fos cas que el món tornés a tremolar. 
 
Per avui el joc s’ha acabat. La conversa del pa-
re, però, encara continua una bona estona... 
 
Aquest exemple fictici podria ser perfectament 
real. El nen rep un ensurt i, en sentir amenaça-
da la seva seguretat (hem vist que la seguretat 
és una necessitat bàsica), busca protecció en la 
seva figura parental de referència, amb la qual 
ha creat un vincle estret. 
 
El nen és incapaç d’explicar bé el que li passa. 
El seu plor és el missatge que envia al món, 
amb l’esperança que, com altres vegades ha 
passat, se li faci cas. 
 

Com actua el pare? Sap realment què li 
passa al seu fill? L’ha entès? Ha accep-
tat el seu neguit, sense qüestionar-lo? 

O ho ha mirat des de 1,80 metres d’alçada, des 
d’on les coses es veuen molt diferent? 
 
I en Marc, com s’ha sentit? Ha trobat el que 
necessitava? Ha trobat seguretat, ajuda per a 
recuperar la confiança en un món que a vega-
des se li mostra hostil i amenaçador? Com veu-
rà ara aquest món si no se sent protegit? Qui és 
conscient de l’angoixa que ha viscut i que viurà 

a partir de llavors cada vegada que sigui a dalt 
del tobogan i se li acosti algun nen pel darrere? 
Imagina quina seria la millor resposta del pare 
des de la parentalitat positiva que hem explicat 
a la pàg. 10. 
 

Tota experiència, especialment les 
que comporten un impacte emocio-
nal, deixa una empremta que perdu-

rarà durant molt, molt temps. En molt casos, 
tota la vida. Ara bé, tot allò que s’ha après, es 
pot desaprendre i ésser substituït per nous 
aprenentatges. Mai no és tard per aprendre, i 
això és vàlid també per als pares! 
 

Hi ha estudis experimentals que de-
mostren que la pauta de vincle que 
desenvolupa un infant està estreta-

ment relacionada amb la manera com els seus 
pares (o altres figures de paternitat) el tracten. 
D’aquests estudis s’ha extret que existeixen 
fonamentalment tres pautes principals de vin-
cle: 
 

a. Vincle segur: el nen confia en el fet que els 
seus pares seran accessibles, sensibles i 
col·laboradors si ell es troba en una situa-
ció adversa o amenaçadora. En situacions 
d’angoixa, la figura de vincle li dóna segu-
retat. Establirà bones relacions amb desco-
neguts. 

b. Vincle ansiós resistent o ambivalent: el 
nen es troba insegur de si el seu progenitor 
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serà accessible o sensible o si l’ajudarà 
quan el necessiti. A causa d’aquesta incer-
tesa, sempre té tendència a la separació 
ansiosa, és propens a l’aferrissament i es 
mostra ansiós davant l’exploració del món. 
Busca la figura de vincle i la buscarà amb 
preocupació si no la té a prop, però es re-
sisteix a ser tranquil·litzat per ella.  

c. Vincle ansiós evitatiu: el nen no confia que 
quan busqui cures rebrà una resposta ser-
vicial, sinó que, ans el contrari, espera és-
ser ignorat. No es mostrarà afectat per l’-
absència de la figura de vincle, amb la qual 
fins i tot pot mostrar-se distant per evitar 
el rebuig. Les relacions amb altres perso-
nes li generen inseguretat. Això el fa pro-
pens a viure la seva vida sense l’amor i el 
suport d’altres persones. Amb el temps 
intentarà ser emocionalment autosuficient, 
donant la impressió d’independència, i pot 
mostrar trets narcisistes. 

A banda,d’aquest tres tipus de vincle s’ha de-
tectat un quart tipus que presenta una versió 
desorganitzada d’una de les tres pautes típi-
ques, sovint la de l’ansiós resistent. 
 
Com acostumen a tractar els pares als seus fills 
per generar els diferents tipus de vincle? Ve-
gem-ho: 
 

a. Vincle segur: Transmeten seguretat, confi-
ança i són sensibles a les necessitats de 

l’infant. Estableixen una bona proximitat 
física i expressen afecte amb freqüència. 
No són una figura intrusiva, tenen respos-
tes congruents i parlen positivament del 
nen. 

b. Vincle ansiós resistent o ambivalent: Es 
mostren sensibles i càlids en ocasions i 
indiferents en altres. Estableixen un major 
distanciament físic. No interpreten ade-
quadament les necessitats i demandes del 
nen. Tampoc no saben transmetre segure-
tat i protecció. 

c. Vincle evitatiu: Sovint manifesten conduc-
tes de rebuig i còlera. Tenen poc contacte 
físic amb el nen. Mostren una constant 
oposició a les demandes del nen. No ex-
pressen l’afecte de forma adequada, mal-
grat que en ocasions poden manifestar 
una actitud sobreprotectora. Poden infligir 
maltractaments. 

Com dèiem, la manera com el nen és tractat 
per la seva figura parental de referència influeix 
amb la pauta de vincle. En general, s’ha de-
mostrat que les mostres d’atenció i sensibilitat 
a les necessitats de l’infant generen en aquest 
més seguretat en si mateix i una major auto-
estima. 
 
Cada pauta de vincle tendeix a persistir i a per-
petuar-se a si mateixa. És més gratificant tenir 
cura d’un infant segur que d’un d’ansiós. Un 
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nen ansiós ambivalent és propens a les queixes 
i l’aferrissament, mentre que un nen ansiós 
evitatiu manté les distàncies i és propens a tira-
nitzar altres nens. En aquests dos casos, la seva 
conducta és probable que provoqui una respos-
ta desfavorable per part dels pares, amb la qual 
cosa es desenvolupa un cercle viciós. 
 

Perquè cal que prestem atenció al vin-
cle que establim amb els nostres fills? 
Perquè s’ha comprovat que la pauta de 

vincle que un nen presenta només als 12 me-
sos de vida ja pot predir d’una manera força 
probable com es comportarà en un grup infan-
til tres anys i mig més tard!!! 

 
Un vincle segur afavorirà una bona integració 
social i que el nen mostri pautes cooperatives, 
empatia vers els altres, esdevingui popular i 
afronti els problemes amb resiliència. Els nens 
que desenvolupen una pauta ansiosa evitativa 
probablement seran descrits com nens emocio-
nalment aïllats, hostils i els costarà mantenir 

relacions estables, alhora que buscaran de ma-
nera excessiva atraure l’atenció dels altres. Els 
nens que mostren una pauta ansiosa ambiva-
lent també buscaran atenció, però es mostra-
ran o bé tensos, impulsius i es frustraran fàcil-
ment, o bé manifestaran un caràcter més pas-
siu i tindran un sentiment d’incapacitat gene-
ral.  
 
Els nens, les mares i els pares dels quals respo-
nen sensiblement als seus senyals i proporcio-
nen contacte físic reconfortant són els que res-
ponen més fàcilment i de forma escaient a l’afl-
icció dels altres. És a dir, desenvolupen nivells 
més alts de sensibilitat i empatia.  
 

Ser atent a les necessitats del nen no 
vol dir consentir-lo. Vol dir prestar-li 
atenció, comprendre’l i acompanyar-

lo en el desenvolupament de les seves capaci-
tats, posant límits quan calgui de manera rao-
nable i coherent. 
 
Per altra banda, l’experiència clínica demostra 
que les pautes de vincle persisteixen en l’edat 
adulta, i influeixen en la manera com l’adult es 
relacionarà amb altres adults, encara que sigui 
tractat de manera diferent a com els pares el 
van tractar. 
 
Una característica de la mare d’un nadó que es 
desenvolupa de manera saludable és que està 
contínuament pendent de l’estat del seu nadó, 
i quan ell assenyala que necessita atenció, ella 
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registra els senyals i actua en correspondència. 
En canvi, la mare d’un nadó que presentarà un 
vincle ansiós, controla com està el seu fill no-
més de manera esporàdica i, quan percep els 
senyals de demanda, respon tard o de manera 
poc adient. 
 
Mantenir el nen en braços de manera tendra i 
afectuosa és una bona manera d’establir-hi 
vincles saludables. 
 
La pauta de vincle és independent del mare i 
del pare. Cadascú se la construeix, de manera 
que podem trobar nens amb una pauta segura 
amb la mare i no amb el pare, i a l’inrevés. 
Unes línies més amunt ens hem referit a la rela-
ció entre la mare i el fill perquè la majoria dels 
estudis han analitzat les pautes de comporta-
ment entre mare i fill, però tot apunta que l’a-
ctitud del pare també influeix de la mateixa 
manera. 
 

Aquí és important incidir en un fet im-
portantíssim. Les pautes de vincle són 
apreses, és a dir, es formen amb la re-

petició continuada de les conductes d’inte-
racció entre pares i fills. Així, si les conductes 
canvien, les pautes del vincle poden sanar, en 
el cas que no siguin saludables. Aquest principi 
de canvi és el que possibilita intervencions edu-
catives i/o terapèutiques en el si d’una família 
que presenti alguna mena de dificultat afectiva 
o de comunicació disfuncional. 
 

Mai no és tard per aprendre o per millorar les 
nostres pautes educatives. Sempre podem 
millorar el lligam afectiu amb els nostres fills, 
igual que amb la resta de les persones, siguin 
de la família o no. El temps que invertim en 
aquesta millora redundarà en benefici de tota 
la família, i de les generacions futures.  
 
Perquè diem que aquest esforç per esdevenir 
millors pares influirà en les generacions poste-
riors? Perquè existeixen proves clíniques evi-
dents que el tipus de vincle que han creat el 
pares en relació als seus propis progenitors in-
flueix en la manera com aquests tractaran els 
seus fills en el futur. És a dir, la història perso-
nal de cada pare influeix en les pautes de crian-
ça i educatives que mostraran amb els fills. 
 
Indefectiblement, la manera com eduquem els 
fills influirà en la manera com aquests educa-
ran en el futur els seus fills. Les pautes es 
transmeten, sovint, de generació en genera-
ció. 
 

Per tant, una reflexió profitosa seria la 
de plantejar-nos, amb la ment ben 
oberta, de quina manera el model edu-

catiu que hem rebut de petits influirà o està 
influint en l’actualitat en la manera com edu-
quem els nostres fills. 
 
La nostra intransigència respecte als fills, és 
conseqüència de la rigidesa i manca de sensibi-
litat que vam viure quan érem nens? 
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O, pel contrari, haver crescut en un ambient 
hostil o poc permissiu ens ha dut a practicar 
formes en excés liberals i permissives, que ens 
fan sentir culpables quan intentem posar límits 
a certes conductes dels nostres fills? 
 
En quin grau som responsables de la nostra 
paternitat, o actuem perquè seguim models 
apresos o reaccionaris? 

És evident que els pares eduquen els fills de la 
millor manera que saben. Així ho van fer els 
nostres pares, per la qual cosa els hem d’estar 
agraïts –encara que de vegades pensem que 
podrien haver fet alguna cosa millor. 

Ara bé, reflexionar i prendre consciència de 
què volem, ens ajuda a triar el millor camí per 
assolir els nostres objectius. 
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Tingues paciència. Potser tinc por, 
estic cansat o frustrat. Ajuda’m a ver-
balitzar què em passa i 
reconforta’m. Així cada 
vegada em sentiré més 
segur. Respira fondo i 
pensa’t les coses dues 
vegades. 

Posa’m normes clares, 
realistes i congruents. 
Però no quan estiguis 
cansat o enfadat! Espe-
cialment a partir dels 3 
anys, explica-me-les de 
manera que pugui en-
tendre-les, sense ame-
naces, sinó com acords 
per a millorar la nostra 
convivència. I si m’has 
d’imposar una sanció 
perquè alguna cosa no 
he fet bé, aplica-me-la 

amb tranquil·litat, el més aviat possi-
ble, que no duri gaire i que sigui rea-

lista i proporcionada al 
que he fet. La finalitat 
és que aprengui a com-
portar-me amb respecte 
cap a les coses i als al-
tres. 
 
Assumeix els canvis que 
jo mateix experimento. 
Sóc un ésser humà que 
creix i que experimenta 
constants canvis. Pensa 
que també per a mi els 
canvis em poden resul-
tar difícils. Ajuda’m amb 
respecte i acompanya’m 
en cada nova etapa com 
ho has fet amb l’ant-
anterior, amb afecte i 
diàleg. 
 

Què et demanaria si pogués fer-ho? 

Presta’m atenció. Si dic 
o faig alguna cosa és 
perquè darrere hi ha 
una necessitat. El meu 
benestar emocional afa-
vorirà un desenvolupa-
ment correcte del meu 
sistema nerviós. La frus-
tració generarà una res-
posta també: m’enra-
biaré o aprendré a no 
considerar les meves 
necessitats. Si em fas 
cas, m’ensenyes a valo-
rar adequadament les 
meves necessitats, qui-
nes són urgents i quines 
poden esperar. 
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Necessito que  em  protegeixis i a 
l’hora guanyar confiança en mi ma-
teix. La seguretat és una necessitat 
bàsica per a mi, tant com per a tu. 
Pensa que tinc les meves pròpies li-
mitacions, pel fet que estic creixent. 
Però també perquè crei-
xo, cada vegada he de 
guanyar més autono-
mia. Fes-me-la guanyar 
de mica en mica, en 
funció de les meves ca-
pacitats, no de la mane-
ra com tu voldries. 
 
Deixa’m participar en 
les decisions. Escolta la 
meva opinió. Especial-
ment a partir dels 5 
anys fes-me partícip de 
les normes de convivèn-
cia. Fes-me sentir que la 
meva opinió importa, 
perquè pugui desenvo-
lupar criteris i el meu sentit de la res-
ponsabilitat. 
 

Escolta’m i demostra que m’entens.  
Intenta posar-te en la meva pell. En-
cara que potser no ho recordis, tam-
bé tu has sigut infant, però la teva in-
fantesa no té perquè ser la meva. Ne-
cessito saber que t’interesso i que m’-

entens. Expressa com et 
sents, perquè jo també 
pugui comprendre’t. 
 
No facis servir mai la 
violència o l’agres-
sivitat. Els conflictes po-
den resoldre’s sense vi-
olència. Primer cal que 
et posis en el meu lloc, 
per comprendre’m. La 
violència no em permet 
reflexionar, vulnera els 
meus drets com a per-
sona i genera distància i 
desconfiança. L’objectiu 
és que aprengui a res-
pectar les normes de 

manera responsable, no que em senti 
malament. 
 

             Demostra’m que 
m’estimes. Necessito 
sentir-me estimat; no en 
tinc prou que tu ho sàpi-
gues. No donis per supo-
sat que ja ho sé. Fes-
m’ho saber amb parau-
les i també amb gestos, 
abraçades, carícies... Si 
em dediques temps i 
atenció, sabré que sóc 
important per a tu. Això 
em dóna seguretat i fa 
que guanyi confiança 
amb mi mateix. 



 

  Construir vincles saludables   23 

Cuida’t, si us plau. Estima’t, per què 
tu per a mi ets important i necessito 
que estiguis bé. Gaudeix amb allò 
que t’agrada i relaxa’t de tant en 

tant. No esperis a no poder més. Fer 
de pare o mare requereix dedicació i 
energia. Necessito que estiguis en 
plena forma!  
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Vincle segur no vol dir dependència, ans el 
contrari: autonomia, responsabilitat i capaci-
tat per a prendre decisions. 
 

Més preguntes: eduquem el nostre fill o 
filla perquè aprengui a obeir, o perquè 
aprengui a decidir de forma responsa-

ble i autònoma? 
 
Sovint ens representa una molèstia que el nen 
prengui decisions. Sembla que la vida sigui més 
fàcil –o si més no, el nostre rol de pares– quan 
aconseguim que els menuts obeeixin sense re-
plicar. 
 
Però sabem que les necessitats estan per da-
munt de la nostra volun-
tat. El nen vol dir-hi la se-
va i reclama, no només 
atenció, sinó que se li fa-
cin cas. 
 
Darrere de tota demanda 
hi ha una necessitat no 
satisfeta. 
 
Aquesta darrera idea, que 
podem expressar en po-

ques paraules, és tan fonamental que seria bo 
que, com a pares, la tinguéssim sempre pre-
sent. Si fos així, deixaríem d’etiquetar els nens 
amb diagnòstics estereotípics. Darrere de tota 
disfunció o trastorn existeix una demanda ocul-
ta. 
 
El nen té veu, dret a utilitzat-la i nosaltres li 
hem de facilitar que pugui expressar-la d’una 
manera “eficient”. 
 

Que el nen pugui expressar-se amb lli-
bertat i seguretat, i també amb respec-
te als altres, el farà un individu madur i 

capaç d’afrontar els reptes que la vida li plante-
gi de forma equilibrada i intel·ligent. 

 
La funció primordial de la 
família és crear individus 
diferenciats i autònoms. 
 
Un ésser humà esdevé in-
dividu quan és capaç de 
diferenciar el seu món in-
tern (necessitats, senti-
ments, percepcions...) del 
món extern. És a dir, quan 
és capaç de diferenciar els 

VULL SER JO! 
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seus pensaments i expectatives respecte els 
dels altres. 
 
Tanmateix cal que sigui capaç d’assumir res-
ponsabilitats i fins i tot acceptar i assumir les 
seves pròpies contradiccions i ambivalències.  
Com madurarà si no aprèn a assumir responsa-
bilitats, petites al principi, més importants a 
mesura que creixi?  
 
Recordo el cas d’un nen que en ensopegar amb 
una tauleta i tirar-la a terra, amb tot el que hi 
havia al damunt, per evitar un càstig, va excu-
sar-se dient: “És que la tauleta ha ensopegat 
amb mi!”. Aquest exemple real i certament 
còmic ens mostra com els nens posen la seva 
seguretat per davant de qualsevol convenció 
social o ètica. 
 
Ara bé, si una actitud d’aquest tipus continua i 
l’adult no adquireix capacitat d’autocrítica, difí-
cilment no podrà devenir un individu responsa-
ble, la qual cosa li comportarà seriosos conflic-
tes. 
 
La responsabilitat, en definitiva, té molt a veure 
amb la individuació. Si volem que els nostres 
fills esdevinguin éssers responsables, caldrà 
que prestem molta cura al seu procés d’indiv-
iduació, tanmateix dit: diferenciació. 
 
Un nen no hauria de ser un clon del seu pare o 
mare, sinó un individu autònom.  
 

I aquí ens trobem amb una qüestió clau: la indi-
viduació o diferenciació té una estreta relació 
amb la qualitat del vincle creat entre el nen i 
els seus pares. 
 

El vincle saludable facilita una diferen-
ciació autònoma en la mesura que 
crea un lligam afectiu fort però no 

asfixiant. 
 
Totes les persones poder ser ubicades en un 
punt del continu fusió-diferenciació-aïllament. 

 
El grau de diferenciació correlaciona 
amb determinats trets de personalitat. 
Un exercici interessant seria reflexionar 

sobre quin grau de diferenciació hem tingut i 
tenim nosaltres mateixos, com a pares, respec-
te als nostres propis pares o figures de referèn-
cia. 
 

 Un grau baix de diferenciació implica de-
pendència emocional, poca flexibilitat, difi-
cultats d’adaptació, necessitat de protecció, 
dificultats per a prendre decisions. La per-
sona sent en funció del que els altres sen-
ten. 

 fusió                 DIFERENCIACIÓ                 aïllament

 
hipo-individuació          INDIVIDUACIÓ                 hiper-individuació 

DEPENDÈNCIA              INDEPENDÈNCIA        IMPERMEABILITAT 
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 Un grau de diferenciació alt i equilibrat 
comporta la capacitat de reconèixer les 
pròpies emocions, flexibilitat, adaptació i 
autonomia, sensibilitat vers les necessitats 
alienes, capacitat d’autocrítica, criteris pro-
pis clars i seguretat per defensar-los raona-
dament. 

 
 Un grau de diferenciació extrema implica 

impermeabilitat, escassa empatia, tendèn-
cia a l’aïllament, dificultat a mantenir relaci-
ons íntimes duradores, tendència a la fugi-
da en situacions de conflicte o, pel contrari, 
mostrar-se dur i/o agressiu amb els altres. 
Poca capacitat d’autocrítica. Protecció ex-
trema de la intimitat. 

Què volem per als nostres fills? Dependència, 
impermeabilitat o autonomia? 
 
Si volem que esdevinguin persones autònomes, 
cal tenir en compte que el vincle segur afavo-
reix la individuació. Perquè, com veiem, un vin-

cle saludable atorga a l’infant seguretat en si 
mateix per sortir al món, explorar-lo i afrontar 
els reptes que la vida li presenta. 
 
El nen intenta establir el vincle més estret pos-
sible amb els pares, perquè d’això depèn la se-
va supervivència. Però a mesura que creix, els 
vincles han d’evolucionar per què l’ésser esde-
vingui un dia un individu autònom en tots els 
àmbits de la vida, tals com el personal, el social, 
l’emocional o l’econòmic. 
 
Un nen petit necessita ajuda per començar a 
caminar. Si aquesta ajuda no li retiréssim de 
manera progressiva, a mesura que el seu cos 
creix i la seva ment madura, no podria desen-
volupar les seves capacitats potencials. 
 

Aquí es troba el gran secret de la sàvia 
parentalitat positiva: establir el punt 
just entre la protecció, per una banda, 

i l’autonomia, per una altra. 
 
Construir un vincle segur i saludable és la mi-
llor inversió que podem fer per al futur dels 
nostres fills.  
 
Probablement alguna vegada haureu estat tes-
timonis d’un fet com el següent: 

 
En Joan, que té deu anys, camina pel 
carrer amb la seva mare. Es troben una 
amiga de la família, a qui feia molt 

temps que no veien. Després de les salutacions 

 

VINCLE 
AMBIVALENT 

VINCLE 
EVITATIU 

DEPENDÈNCIA DIFERENCIACIÓ DESCONNEXIÓ 

inseguretat 

ansietat 

autonomia 

equilibri 

fugida 

narcicisme 

VINCLE 
SEGUR 
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inicials, aquest amic li etziba al nen sense prea-
vís. 
 

- Caram, Joan, com has crescut des de la dar-
rera vegada que et vaig veure! Què vols ser 
de gran? 
 

En Joan mira la seva mare, com si li demanés 
permís per respondre. La pregunta l’ha agafat 
una mica desprevingut. La mare, per evitar la 
tensió del silenci, s’avança i respon: 
 

- Vol ser actor de cinema! Bé –exclama amb 
un to una mica condescendent– , al menys 
això és el que diu sovint. El que passa és que 
en Joan és una mica tímid i li costa parlar... 
 
- Ah, vol ser com en Brad Pitt, jajaja! –
exclama l’amiga, abans de canviar de tema. 
 

Creieu que en Joan ha sortit enfortit d’aquesta 
conversa? S’ha potenciat la seva autonomia?  
 
Què passa quan un adult treu protagonisme a 
un nen en allò que ell podria fer si se li dóna el 
temps i les circumstàncies adients perquè pu-
gui demostrar-ho? Simplement fomentem la 
seva dependència! I en aquest exemple no ens 
referim al fet de si en Joan podrà o no esdeve-
nir bon actor, sinó que simplement pugui con-
testar la pregunta que li han fet. Sovint, una 
actitud dels pares excessivament protectora no 
contribueix que el nen o la nena adquireixi se-
guretat en si mateix. 

 
Recordem de nou que ser pares implica esmer-
çar-hi temps i no voler resoldre sempre les co-
ses per la via ràpida. 
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Un aspecte que sovint dificulta el procés de 
diferenciació del nen o jove és la LLEIALTAT 
FAMILIAR. Aquest és un concepte complex pe-
rò molt important.  

 
Podríem resumir-lo com la tendència 
inconscient a transmetre als fills els 
patrons rebuts dels nostres pares o 

figures parentals de referència. En certa ma-
nera, no seguir aquests patrons és una mena 
de traïció inconscient al pares, cosa que pot 
generar sentiment de culpabilitat. 
 
Per això els patrons educatius tenen tendència 
a repetir-se de generació en generació, salvant 
les diferències socials que comporta el pas del 
temps. 
 
La lleialtat familiar pot entendre’s com l’ex-
pectativa de respectar certes regles familiars 
inqüestionables, amb l’amenaça de l’expulsió 
del sistema familiar si es transgredeixen. En la 
forma més bàsica, aquesta expulsió significaria 
simplement: si no fas el que jo he après que cal 
fer “no t’acceptaré o no seràs digne de la meva 
estimació”. 
 

 
Molt especialment en l’adolescència és quan 
comprovem en quina mesura els vincles afec-
tius construïts amb els fills aporten tot el seu 
valor. És a l’adolescència quan el jove necessita 
més que mai mostrar-se com individu i això no 
pot demostrar-ho si el seu grau de dependèn-
cia emocional és extrem. Ell reclama autono-
mia, i sovint els pares s’hi resisteixen. El jove 
necessita demostrar obertament als altres que 
és un ser autònom –parlem sovint de “llibertat” 
en aquest context– per creure-s’ho ell mateix. 
 
El risc apareix quan els intents d’autonomia del 
jove són vistos pels pares com un procés de 
conquesta en el qual ells no van tenir èxit. Lla-
vors els pares poden veure els fills com a des-
lleials perquè no reconeixen l’esforç realitzat 
per oferir-los tot allò que ells no van tenir. 
 
Sense comprensió, no podrem ajudar-lo. Això 
no vol dir que hem d’evitar posar límits. Al con-
trari. D’aquest tema tan important i sovint con-
flictiu, en parlarem en una propera guia. El que 
volem dir és que cal que els pares s’adaptin als 
canvis d’etapes que experimenta el jove i en-
tenguin el procés pel qual està passant el fill o 
la filla i les seves necessitats evolutives. 

A QUI SEGUEIXEN ELS FILLS 
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Sovint l’adolescència és un camp de batalla on 
es troben dos exercits amb interessos contra-
posats: els pares sostenen la bandera de la lle-
ialtat familiar, els joves adolescents enarboren 
la bandera de la llibertat. 
 
No hi ha res que molesti al jove adolescent que 
haver de reconèixer que necessita l’adult per a 
ser qui és. D’aquí que necessitin la provocació i 
la confrontació. Curiosament, si l’adult l’evita, 
l’adolescent pot no viure-ho com un espai de 
llibertat, sinó més aviat com desinterès o fins i 
tot abandonament. 

Si els pares comprenen la necessitat evolutiva 
del jove, poden convertir el que podria ser un 
camp de batalla en un camp d’aprenentatge 
compartit. No es tracta d’una competició en el 
sentit que un guanya i l’altre perd. Al contrari, 
pares i fills surten guanyant en un procés nego-
ciat des de la maduresa i l’acceptació, amb dià-
leg i confiança. 

 
Sovint demanem als nostres fills la ca-
pacitat de comprensió i de paciència 
que nosaltres creiem que haurien de 

tenir. Però aquest no és un joc en igualtat de 
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condicions. La maduresa l’han de posar els 
pares. El jove és un ésser que probablement un 
dia esdevindrà madur. Pensar el contrari és un 
error que podem cometre i que ens treu de la 
realitat. No podem exigir al jove allò que enca-
ra no és. Si creem expectatives poc realistes, 
de la frustració sorgirà la indesitjable culpabi-
lització. 
 
Tampoc educar per a l’autonomia vol dir des-
entendre’s de l’infant o no orientar-lo amb dis-
ciplina quan cal, sinó escoltar-lo, comprendre’l, 
donar-li suport  anímicament, mostrar-li les 
conseqüències naturals dels seus actes i moti-
var-lo perquè respongui proactivament els ava-
tars de la vida. 
 
Si aquest suport ja és present en la primera i 
segona infància, quan el jove arribi a l’a-
dolescència podrà exercir una autonomia pro-
porcionada a la seva edat, sense necessitat de 
conquerir-la amb pràctiques extremes. 
 
Així es construeixen relacions satisfactòries i 
fluides que alguns autors anomenen 
“individuació AMB”, en lloc de “individuació 
CONTRA” que caracteritzaria les relacions pa-
ternofilials crònicament conflictives. 
 
Vegem-ne un altre exemple il·lustratiu: 
 

L’Anna té 13 anys. Els seus pares estan 
separats des de fa quatre anys. Avui 
l’han convidada a una festa d’aniversari 

que una amiga celebrarà aquest cap de setma-
na. La proposta és sortir a la tarda amb les ami-
gues i amics, i sopar després algun entrepà. A 
l’hora de plantejar-ho a la mare, que és amb 
qui estarà aquest cap de setmana, la conversa 
es bloqueja quan toca negociar l’hora de torna-
da a casa. La noia vol tornar a mitja nit, la mare 
ni de lluny pretén deixar-la fins tan tard. I així 
comença un procés de negociació de final in-
cert. 
 
La mare vol mantenir uns límits, però també 
arribar a un acord raonable. La noia, en canvi, 
no està disposada a transigir en les seves reivin-
dicacions, de manera que les seves “raons” van 
pujant de to. 
 
- Això és com una presó! El papa em deixaria! –
esclata de sobte l’Anna en comprovar l’actitud 
de la mare i com a últim intent de convèncer-la. 
 
A la mare, que no vol ser víctima de xantatge, 
se li presenten diverses opcions: acabar la dis-
cussió amb una decisió inapel·lable, o mantenir
-se tranquil·la, sense caure en provocacions, i 
aguantar la negociació. Al final opta per aquest 
segon camí. 
 
- A veure, Anna, m’estàs demanant que parli 
amb el teu pare sobre l’hora que has de tornar? 
Si vols li truco demà i en parlem. 
 
A la jove aquesta possibilitat la desmunta, per-
què sap que potser el seu pare no serà tan 
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“flexible” com a ella li agradaria. 
 
- Ummm... –diu, abaixant el to de veu–, no sé... 
Potser m’agradaria que prenguéssim una deci-
sió avui. 
 
- Bé, doncs –continua la mare–. Saps que no 
m’agrada que tornis tard a la nit perquè patei-
xo. De fet, mai no has tornat més enllà de les 
deu. A més, ja hauràs passat tota la tarda amb 
els amics. Què et sembla a les deu i mitja? 
 
- Va, mama, deixa’m fins les onze, al menys! 
 
- Va d’acord. Digue’m on seràs, i et passaré a 

recollir. 

 

L’anterior exemple il·lustra una situació típica 
de tota família on hi ha adolescents: la negocia-
ció d’horaris. 
 
El jove intentarà sortir-se, tant com pugui, amb 
la seva. Si cal, utilitzarà “raons” poc racionals; 
fins i tot la provocació. Si caiem en el parany 
estem perduts, perquè quan les emocions es 
disparen i no sabem gestionar-les, perdem la 
capacitat de raonar! Serenitat, comprensió i 
diàleg; això ens ajudarà més.  
 
En primer lloc, cal acceptar que la confrontació 
de l’adolescent és un camí inevitable. Si els pa-
res transigeixen sempre, generaran prepotèn-

cia i una falsa sensació de seguretat en el fill. Si 
esclafen indiscriminadament qualsevol intent 
d’indisciplina, generaran submissió o una frus-
tració més o menys oculta que abocarà en des-
confiança mútua i distanciament afectiu. 
 
Per tant, la confrontació és sovint un fet ne-
cessari en si mateix. El que no ho és la intran-
sigència. 
 
Algunes aspectes que faciliten la individuació 
saludable: 
 
 Límits clars i definits. 
 Jerarquia acceptada, que no doni lluites ma-

nifestes o ocultes pel poder, especialment 
entre els pares. 

 Equilibri entre la tendència a conservar les 
coses com estaven i els canvis. 

 Facilitar la socialització del fill o filla. 
 Comunicació clara i congruent, sense sego-

nes intencions, separant les persones dels 
fets i distingint els raonaments de les emoci-
ons. 

 Entendre primer l’altre, i després fer-nos 
entendre. 

 No evitar el conflicte, prendre’n consciència 
i resoldre’l de manera que totes les parts 
surtin guanyant (cosa que sempre és possi-
ble). 

 Respectar la privacitat i la intimitat física i 
emocional mútues. 

 No repetir estratègies que han demostrat 
reiteradament ser ineficaces. 
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Cuida el teu fill. 
Estima’l sense esperar res a canvi. 

Escolta’l per saber què sent, què li passa. 
Posa límits raonables. 
Sigues clar i coherent. 

I quan arribi el moment: DEIXA’L VOLAR! 
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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 € 


