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El lloc dels pares, el lloc dels fills

UNA PREGUNTA

Si preguntéssim a un grup de joves adolescents
què és per a ells la família, podríem trobar respostes molt diverses.

vida, un tronc fort que creix i suporta les branques, i unes arrels que s’agafen amb força a la
terra, als orígens, als ancestres...”

Una noia d’aspecte fràgil xiuxiuejà: “és com un
espai protegit, un refugi on sentir-se segur,
amb una gran llar de foc sempre encesa quan hi
fa fred.”

I què és per a tu, pare o mare, la família? El que pensis segur que influirà,
potser més del que creus, en la manera
com exerceixes el teu rol parental. De quina
manera el que penses de la teva família d’origen influeix en la manera com eduques els teus
fills?

Un jove, a qui només li falta portar un número
d’identificació al pit, manifesta amb una ganyota: “una presó!”
Una altra noia, a qui li agrada especialment la
gresca, ho descriu així: “sí, és com una fonda;
un lloc on dormir i menjar, encara que allò més
interessant es troba a fora. “
Un altre noi, que recorda amb ràbia les tremendes discussions que mantenien els seus pares
abans de separar-se, es lamenta: “buf, la família és un munt de gent que es troben durant un
temps, discuteixen i al final cadascú fa la seva!”
El darrer noi, amb imaginació i un to una xic
poètic, diu: “ah, és com un arbre: amb unes
branques llarguíssimes que donen aixopluc,
fruits que alimenten, llavors que propaguen la
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El passat familiar
construeix futurs.
Tant de forma activa –per aprovació– com de
forma reactiva –por oposició–, el passat familiar exerceix una influència extraordinària. Podríem dir que construeix futurs. Esperem que la
lectura d’aquesta guia pugui ajudar-te a veure
les coses d’una manera més àmplia i alhora
profunda, d’una manera SISTÈMICA.
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LA MIRADA SISTÈMICA

Veure les coses amb una perspectiva
sistèmica implica apartar-se del
pensament lineal, mecanicista, que
mira els esdeveniments com una cadena
ininterrompuda de causes i efectes.

de la cibernètica i fa referència a la circularitat
de la relació. L’organització d’un sistema
estableix uns patrons circulars, fruit de la
manera repetitiva que tenen els seus
elements de relacionar-se.

El pensament lineal veu A i després que passa B
i després que passa C i, per tant, la causa de C
és A. El pensament lineal veu les coses aïllades;
el pensament sistèmic, en canvi, considera
que TOT està interconnectat i que els element
d’un sistema s’influeixen recíprocament.

La cibernètica estudia els processos de
comunicació i control en sistemes complexos.
Un exemple de mecanisme cibernètic és l’olla a
pressió. Aquest recipient i el seu contingut
s’escalfa per l’acció d’una font de calor externa.
La vàlvula de l’olla actua com a mecanisme
regulador quan hi ha un excés de pressió
interna. Sense la vàlvula, l’olla acabaria
explotant per l’augment constant de pressió. El

La mirada sistèmica parteix del concepte
RETROALIMENTACIÓ. Aquest concepte deriva

Pensament lineal
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Pensament sistèmic

procés de cocció dels aliments a l’interior de
l’olla és sistèmic perquè depèn de la interacció
contínua entre diferents elements: la font de
calor, la mida i l’estructura de l’olla, la vàlvula
reguladora i, tanmateix, de la pròpia naturalesa
dels aliments introduïts. La cibernètica no
només estudia el funcionament de sistemes
físics o màquines, sinó també sistemes orgànics
i socials.
Per entendre com funciona el principi de
retroalimentació en un sistema social,
concretament a la família, pensem en el
següent exemple:
En Pep i la Marina són pares d’un nen
de 6 anys. Al Pep li ha passat una de
grossa a la feina i ho vol explicar a la
seva dona. En una altra època, ho hagués fet
només arribar a casa, però en entrar veu el seu
fill jugant al menjador. Com que és un tema
delicat, en Pep creu que potser aquell no és el
millor moment d’anar explicant coses
desagradables, perquè no vol que el seu fill
escolti el que vol explicar. “No és cosa de nens”,
pensa. Per tant, opta per callar. Al final, amb
les tasques del sopar i posar a dormir el fill,
s’oblida de comentar-ho. L’endemà al matí ho
recorda de nou, però el descans nocturn ha fet
que ara ho vegi d’una manera més tranquil·la.
Al final, pensa que no era tan important.
Així veiem com la simple presència d’un
element que no intervé directament –el fill–

influeix sobre el pare a l’hora d’explicar a la
dona què havia passat a la feina, cosa que
acaba no fent.
Un element clau que defineix les pautes d’interacció entre els diferents membres d’un
sistema és la COMUNICACIÓ. Hi ha dos tipus
de comunicació: la digital i l’analògica. La
primera fa referència al contingut i és
bàsicament verbal (el que diem); la segona fa
referència a la “manera” com ens comuniquem
i és bàsicament paraverbal (com ho diem):
postura, gestos, to de veu, silencis, ritme...
Preguntem-nos fins a quin punt la
nostra comunicació és coherent, és a
dir, coincideix el que diem amb com ho
diem? Si per exemple
diem
“no
estic
preocupat”, però la
nostra cara manifesta
el
contrari,
ens
trobem llavors en
una comunicació no
coherent que pot
donar lloc a confusió i a conflictes relacionals.

Comunicar és com cantar una cançó:



El que dic és la LLETRA
Com ho dic és la MÚSICA

Tan important és una com l’altre.
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SISTEMES I EQUILIBRI

De manera senzilla podem dir que un
sistema és un conjunt d’elements, amb
una finalitat, l’existència i funcions del
qual es manté com un tot per la interacció de
les seves parts. Per tant, podem dir que un sistema té una estructura que queda definida
per les parts que el componen i per la manera
com es relacionen entre elles.
Imaginem les següents peces de fusta, de diferents formes i mides.

Aquestes elements formen un sistema? D’entrada podem dir que no, perquè no sembla que
es relacionin. Ara bé, si les unim per formar un
tamboret, llavors sí, perquè cadascuna de les
peces contribueix al funcionament del moble.
L’absència d’un element afectaria els altres. Per
això és diu que la força d’un sistema depèn
sempre de l’element més dèbil: el pes que pot
aguantar el tamboret dependrà del pes que
aguanti la pota més fràgil.
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Un sistema busca sempre l’EQUILIBRI. Així, si
recolzem el tamboret només sobre una pota, la
seva inestabilitat farà que tot ell es mogui fins
que trobi una posició estable, bé sigui de costat
a terra o sobre les seves quatre potes.

La força d’un sistema depèn
sempre de l’element més dèbil.
El cos humà és un altre exemple de sistema
que cerca constantment l’equilibri. L’exercici
físic ocasiona un augment de la temperatura

basal. Si no existís algun mecanisme regulador
que permetés al cos mantenir la seva temperatura idònia quan experimenta un augment sobtat, patiríem un xoc que fins i tot podria ocasionar-nos la mort. Per això transpirem, per perdre l’excés de calor interna. A aquest procés
autoregulador se l’anomena HOMEÒSTASI.
Dormir és un altre procés homeostàtic. La digestió, n’és un altre.
El desequilibri del sistema pot desencadenar
quatre efectes diferents:
a.

Recuperació de l’equilibri anterior per homeòstasi: tal com hem vist en el cas de
l’esportista i de l’olla a pressió. Els diferents elements que formen el sistema
s’autoregulen per a mantenir
un estat d’equilibri invariable.

b.

Desintegració del sistema: el
desordre creix sense parar i
el sistema esdevé incapaç de
mantenir-se. Si una caldera
té la vàlvula de sortida embussada, acabarà explotant.

c.

Arribar a una situació d’equilibri nova. El creixement dels
nens o els canvis que comporta la pubertat provoquen
que el cos com a sistema adquireixi un nou equilibri i fins

i tot que assumeixi noves funcions. Exemples en serien l’adquisició de la parla en
els menuts, el pensament abstracte a partir de la primera infància o la reproducció
en el cas de la pubertat. Aquest procés
s’anomena MORFOGÈNESI.
d.

Resistència al canvi: moltes vegades no és
possible recuperar una situació d’equilibri
anterior. Llavors, per evitar la desintegració del sistema, cal que aquest modifiqui
la seva estructura i assoleixi una situació
d’equilibri diferent. Però a vegades apareix un element que s’hi resisteix, al canvi.
Llavors apareix el CONFLICTE, és a dir, una
crisi. En l’exemple de l’esportista, si
aquest continua el seu esforç físic pot arri-
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bar un moment que els seus muscles ja no
puguin continuar movent-se. Si ell persisteix en l’esforç, apareixerà un patiment
que podrà esdevenir insuportable. Aquest
patiment és un senyal que està demanant
un canvi. Per tant, un conflicte o una crisi
familiar també és una oportunitat, és el
preludi d’un canvi necessari.
Un altre element interessant a tenir en compte

és el dels LÍMITS. Tot sistema té uns límits interns i uns altres d’externs. De fet, els límits
ajuden també el sistema a mantenir el seu
equilibri intern. També protegeix o separa el
sistema d’altres sistemes similars o més grans.
La pell del nostre cos, per exemple, és un límit
extern que ens protegeix i ajuda a mantenir el
nostre equilibri intern. Per altra banda, els límits interns diferencien els subsistemes que el
formen.

LA FAMÍLIA COM A SISTEMA
La família és un sistema, no hi ha dubte, però
podem preguntar-nos si es tracta d’un sistema
natural (com pot ser el cos humà o l’atmosfera)
o artificial (com un cotxe).
En el regne animal podem trobar grups que
formen quelcom similar a una família. Un rusc
d’abelles, per exemple, amb una reina mare
dominant. O una família de lleons, amb un
mascle-alfa dominant.
També en el regne humà existeix diversos
models de família. Hi ha cultures o tribus on el
normal és trobar famílies amb un sol pare i
diverses mares; en altres indrets trobarem
famílies amb una mare i molts pares. Ara hi ha
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cada vegada més famílies reconstituïdes, amb
membres sense lligams sanguinis comuns.
La família està al servei de la
preservació de l’espècie. Tenint en
compte aquesta finalitat, allò normal
per a una família es mirar cap al futur. En
primer lloc està al servei dels fills; en segon lloc,
de totes les generacions posteriors.
Al servei de la supervivència de l’espècie, a la
família conflueix un ordre natural i un ordre
social o convencional (és a dir, artificial perquè
l’hem creat els propis humans a partir d’una
sèrie d’hàbits culturals). La família acompleix
dues funcions primordials: una de caire biològic

i una altra de caire cultural. La primera
preserva la vida, la segona transmet la cultura i
els valors de la societat a la qual pertany,
ajudant els fills a socialitzar-se.
Quan l’ordre social contradiu l’ordre
natural, apareix el conflicte. Perquè la
naturalesa és poderosa. Igual que amb
els anys la naturalesa torna a envair l’asfaltat
d’un camí, a menys que hi hagi un
manteniment continuat; de la mateixa manera
la família està sotmesa a unes lleis naturals que

preserven la seva conservació. Aquestes lleis o
principis són sistèmics, estan per damunt de
l’individu. La seva raó de ser és mantenir
l’ordre natural. Com veurem més endavant,
contravenir aquestes lleis implica desequilibri i,
per tant, conflicte i patiment.
Si entenem que la família està al servei dels fills
i de les generacions posteriors, podem utilitzar
la imatge d’un trampolí per entendre una de
les principals funcions de la família: impulsar
els fills cap a la vida.
El nen o la nena creix i, gràcies a l’impuls de la família-trampolí podrà saltar
i arribar lluny en el món exterior. La
imatge de l’aligot que es llança del niu
mentre els seus pares l’esperen volant
per ensenyar-li a caçar, és una imatge
prou il·lustrativa de la funció que
acompleix la família. Quan l’aligot ja
sàpiga volar i caçar, marxarà lluny dels
pares per a formar una nova família.
Abans hem vist que un sistema
s’estructura a partir de la interacció, el
manteniment de l’equilibri intern i els
límits. Veiem tot seguit quines
implicacions té això per a la família.

INTERACCIÓ
El
concepte
retroalimentació

d’interacció
van lligats.
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i
Els

membres d’una família no
només es relacionen entre si
(interacció),
sinó
que
s’influeixen
mútuament
(retroalimentació), com hem
vist en el cas del nen que,
sense ell saber-ho, “imposava”
silenci al pare que volia
explicar una cosa a la mare.
Habitualment quan volem
il·lustrar diferents elements
que interaccionen utilitzem
l’exemple de la xarxa. Una
xarxa és un conjunt d’elements
interconnectats. Així, tenim la
xarxa elèctrica, la xarxa
informàtica que forma Internet
o la xarxa de transports públics
d’una ciutat. També una xarxa
és el que utilitzen els
pescadors per a capturar els
peixos, i la que utilitzen els
trapezistes per protegir-se
d’una possible caiguda.
La interacció, per tant,
comporta
tres
aspectes
clarament diferenciats:
 Facilita la comunicació dels membres de la
família a partir d’un llenguatge i uns canals
de conversa comuns i unes normes
comunes (com una xarxa informàtica).
 Uneix als membres dins d’un destí familiar
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(com la xarxa dels peixos).
Protegeix els membres i assegura la seva
supervivència davant de fets o amenaces
imprevistes (com la xarxa protectora dels
trapezistes).

Què us sembla? Com funciona la comunicació dins la vostra xarxa familiar? Us
escolteu i respecteu els diferents punts
de vista? Quin és el destí familiar que inconscientment canalitzem i projectem sobre els nostres fills? Quin tipus de vincle hem construït?
Protegim els nostres fills de manera raonable,
permetent-los que explorin el món? O exercim
una sobreprotecció que implicarà un lligam
limitador al seu aprenentatge i creixement personal?

EQUILIBRI INTERN

Si responem a les anteriors preguntes, és probable que detectem algun punt que cal millorar. En aquest cas cal tenir present que si algun
pilar és una mica fràgil, sempre es pot enfortir.
Podem aprendre a fer-ho!

Però a més d’aquests canvis normatius, inevitables, les relacions humanes fan necessari que la
família s’adapti a noves situacions: una pèrdua
de feina, el naixement d’un fill, que s’independitzi, una malaltia imprevista...

La família està subjecte a canvis constants. El
transcurs del temps ja comporta en si mateix
multitud de canvis que afecten els seus membres. El creixement dels fills i els canvis evolutius que experimenten és un procés inexorable.
També ho són els canvis hormonals dels adults
i el seu deteriorament físic, que acabarà afectant la seva salut i, a la llarga, la seva autonomia.

Adaptació i evolució són fenòmens inherents a
la vida de les persones, però de vegades ens
resistim als canvis. Quan això passa, apareix
sovint un conflicte que pot persistir durant
molt temps. En qualsevol cas, el conflicte generarà patiment, en major o menor mesura. Però,
com hem apuntat abans, tota crisi és una oportunitat. El conflicte sovint és necessari per a
créixer.
Pensem per exemple en el cas d’un jove adolescent.

Comunicació, vincles, protecció; tres pilars
sobre els quals es sustenta la família.

En Dídac té 13 anys i reclama als seus
pares més autonomia. No obstant això,
els pares encara el veuen molt nen i
volen mantenir el control i la protecció que
exercien com quan era un nen de 10 anys. En-

El lloc dels pares, el lloc dels fills 11

frontament, discussions, frustració... Tot això
és un quadre força conegut per a molts pares
amb fills adolescents.
Si aquesta situació tensa es mantingués sense
cap canvi, fàcilment podem imaginar que el
conflicte generaria un malestar tan gran que
afectaria la salut de les persones concernides,
físicament o psíquicament. Aquest malestar
comportaria alguns símptomes poc saludables.
Ara bé, si els pares prenen consciència dels
canvis que comporta per a en Dídac l’entrada a
l’adolescència i ells s’hi adapten també, el conflicte es pot resoldre amb més facilitat. La família s’adapta satisfactòriament a la nova situació. En definitiva, tots han crescut.
Un cas ben diferent és el de l’adolescent que
vol continuar gaudint de la comoditat pròpia
dels infants. A ell ja li està bé certa
“dependència”. Instal·lat en una posició còmoda, vol que li ho facin tot, que el portin arreu
amb cotxe... En algunes coses ja li va bé que el
tractin com un nen petit. I els pares s’hi presten
sovint, per por al que li pugui passar.

Créixer significa guanyar
autonomia i, per tant,
esdevenir responsables.
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Cal ajudar a que els fills vagin entrant de mica
en mica en el món de l’adult. De vegades, convé una petita empenteta. Plantejar als fills reptes assolibles, els fa créixer.
Quan la família no s’adapta a noves situacions,
quan es resisteix al canvi, poden aparèixer
comportaments estranys i algun membre mostrar símptomes (ansietat, agressivitat, conductes autolesives, hiperactivitat...).
La visió sistèmica ens diu que el símptoma
perpetua funcionalment un estat de desequilibri, sovint per evitar una reestructuració o una
evolució del sistema.
A vegades passa que un fill presenta una psicopatologia per evitar que els pares afrontin un
problema en la relació de parella. En aquests
casos la patologia i els símptomes associats
esdevenen una cortina de fum que amaga un
tema més ocult que no es vol afrontar.
Encara que costi de veure –especialment per a qui es troba en mig del
problema–, el símptoma pot tenir una
funció útil per a la família. Com és possible això? Perquè mentre la família estigui pendent
de la problemàtica que presenti un pacient,
evitarà afrontar altres qüestions més angoixoses, ja que afrontar-les podria implicar certs
canvis que, de fet, no s’està en disposició d’assumir.

De vegades els canvis ens fan por. Potser perquè considerem que no podem canviar res. Ara
bé, també és cert que sovint no volem canviar
o simplement no sabem com fer-ho.

tenir uns límits justos davant els impulsos dels
fills, siguin aquests petits o adolescents. Posar
límits és un art i tenim previst abordar aquest
tema en una propera guia pedagògica.

Quan la vida ens planteja un canvi i ens
hi resistim, pot ser aconsellable preguntar-nos si podem o no, si volem o
no, o simplement si sabem com fer-ho.

Hi ha diferents tipus de família i cadascuna té
les seves problemàtiques característiques. La
funció saludable dels límits implica un correcte
equilibri entre la permeabilitat i la protecció.
Límits excessivament permeables propicien el
desordre; límits excessivament tancats posen
barreres al creixement.

LÍMITS
Abans vèiem que els sistemes tenen límits interns i externs. També la família els té. Els límits
tenen un funció diferenciadora i protectora. Els
límits són tan importants que, quan no estan
correctament definits, poden donar lloc a múltiples problemes.

Un bon exemple el tenim en la cèl·lula: la seva
membrana (límit) és suficientment contenidora
perquè els components interns es mantinguin
aglutinats, però alhora és suficientment permeable per a permetre els intercanvis amb el medi
que l’envolta que faran possible que continuï
viva.

Els pares sabem molt bé com de difícil és man-

Família aglutinada

Família deslligada
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Una família té límits interns i límits externs. Els
primers fan possible el manteniment dels subsistemes: el conjugal, el fraternal... Una família
sense límits interns presentarà indefectiblement confusió de rols. Una família sense límits
externs posarà en perill la identitat familiar.
Quan una mare li diu al seu fill gran: “Tu
no ets el pare del teu germà petit. Si fa
una cosa malament no el renyis. M’ho
dius a mi i jo ja el renyaré si ho considero convenient”. En aquest cas la mare està posant
límits interns, ja que distingeix perfectament el
subsistema dels germans del parental, ambdós
amb funcions molt diferents.

penses a l’expulsió. A la més mínima, algun
membre és no reconegut o expulsat. El lema
típic seria: “Si no t’adaptes, fot el camp!”
La família amb límits equilibrats permet un sentit identitari de cada individu, respecta les diferències individuals i manté el vincle afectiu. A
l’hora facilita el contacte extern com a espai de
creixement de la persona i del pròpia família.

En canvi, si li diu: “Sempre que vegis que el teu
germà petit fa una cosa malament, l’has de
corregir”, en aquest cas el fill gran es troba parentalitzat, ja que la mare li atribueix funcions
parentals en relació al seu germà i una càrrega
que no li correspon.
Les famílies sense límits interns clars i
amb límits externs impermeables
(aglutinades), creen vincles de dependència i limiten els contactes externs. El missatge implícit seria: “Queda’t amb nosaltres, a fora
hi ha perill”.
En canvi, les famílies amb límits interns rígids,
impenetrables (deslligades), i límits externs
extremadament difusos o quasi inexistents,
presenten conductes exògenes, és a dir, pro14 Ser pares

Tot ésser viu necessita límits. El límit orienta
les energies de creixement. Quan els límits
desapareixen esdevé el caos i la vida no és
possible. L’exemple de la cèl·lula ens ho demostra.
Perquè la família funcioni amb harmonia, cal
que els límits dels subsistemes estiguin clarament definits. Els límits correctes afavoreixen

que cadascú ocupi el lloc que li correspon, sense impedir la bona comunicació entre els seus
membres.
Els límits externs a la família tenen una funció
protectora. Els pares posen límits externs quan
seleccionen els continguts dels programes televisius que veuen els seus fills. També posen

límits externs quan estableixen una hora màxima de tornada a casa a la nit. Tot això són mesures protectores. Ara bé, un excés de protecció pot ser tan nefast per al manteniment d’un
vincle saludable amb els fills com el seu dèficit.
Posar límits en la seva justa mesura, tal com
comentàvem, és un art.

LLIGAMS INVISIBLES
El primer acte que dóna origen a una família és
la unió d’una parella d’éssers humans. La unió
estable d’una parella és un acte d’amor. L’amor
uneix i nodreix, per tant cohesiona i dóna vida.
O el que és el mateix: estableix un ORDRE.

L’amor és l’origen i font
d’energia de la família
Quan una parella s’uneix, es troben dos
sistemes familiars poderosos que en
formen un de nou. Per una banda, el
sistema familiar d’un dels membres de la parella; per altra banda, el sistema familiar de l’altre
membre.

Què implica la unió de dos éssers? Evidentment
moltes coses. Algunes són visibles, d’altres no
gaire evidents. La nova família forma un CAMP
FAMILIAR que és una mena d’atmosfera on viu
la parella i que acollirà, si és el cas, als fills que
puguin arribar.
Aquest camp no és visible perquè conté la informació de les experiències, anhels i frustracions de les generacions anteriors de la parella.
Aquest camp és en realitat un espai energètic
que transporta informació. Per entendre-ho,
posem un exemple.
Imaginem que una persona del segle XV pogués
viatjar en el temps fins als nostres dies. Quan
veiés per primera vegada un programa televisat, el que primer pensaria és que tot allò que
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veu d’alguna manera es troba dins de la televisió.
Nosaltres evidentment sabem que no és així.
Dins la televisió no hi ha ningú. Estem familiaritzats amb els camps electromagnètics i les
ones. Sabem que aquest aparell només és un
receptor d’ones de freqüència no visible que,
una vegada convertides, es tradueixen en imatges i sons. Les ones de televisió no les veiem,
però tots sabem que existeixen i que porten
informació. Doncs bé, un camp familiar també
transporta informació. I els membres de la família són com antenes receptores d’aquesta
informació.
Hi ha molts estudis i experiments que
demostren que els organismes vius
estan units per camps energètics invisibles. El biòleg Rupert Sheldrake ens explica casos molt il·lustratius.
En el seu llibre Siete experimentos que pueden
cambiar el mundo Sheldrake ens mostra com
existeixen diferents fenòmens naturals i comportaments d’animals que només poden explicar-se per l’existència d’un camp invisible que
porta informació aquí i allà. És el cas dels coloms missatgers que poden orientar-se sense
conèixer la geografia i tornar, fins i tot, a colomers mòbils; és el cas dels tèrmits, que són capaços de construir simètricament les dues meitats de la seva colònia, malgrat l’existència d’una paret que incomunica ambdós costats. O
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també el cas dels animals de companyia que
saben quan el seu amo torna a casa, malgrat no
haver encara arribat.
Aquests fenòmens i molts més, no més poden
explicar-se si existeix una camp no visible d’informació que connecta les coses i els éssers
vius.

Existeix una connexió invisible
entre els membres d’un
sistema, més enllà del que es
veu a simple vista.
Quan més fort és el vincle, més informació
transmet el camp d’un membre a l’altre. I, certament, els vincles familiars generen unes connexions molt poderoses entre els seus membres. Hi ha persones que ho experimenten en
forma d’intuïció, per exemple quan senten inexplicablement que alguna desgràcia ha passat
a un ésser estimat, o quan intueixen una visita
inesperada.
Aquest camp familiar, a l’igual que un camp
electromagnètic, es regeix per unes lleis naturals, que anomenarem lleis sistèmiques, les
quals regulen el comportament dels membres
que formen el sistema –en aquest cas, família–.
Més endavant les descriurem.

LA FORÇA DE L’AMOR
Si preguntem a una parella què els ha unit, el
més probable és que ho atribueixin a l’enamorl’enamorament; és a dir, als vincles amorosos.

lliurem amb un acte d’amor als nostres fills.
Quan arribi el moment, ells la traspassaran als
seus descendents.

Eros, el deu grec en la seva forma més pueril,
unia els cors dels amants amb fletxes. El seu
poder era tan gran que amb una sola de les
seves fletxes podia fer que qualsevol ésser humà s’enamorés de qualsevol persona o bèstia.
Efectivament, l’amor uneix les parelles; de vegades per a tota la vida.

Aquesta cadena de rebre i donar, donar i rebre, manté unida la família i la
perpetua. Aquest fluir amorós dóna
ordre, impulsa la vida a seguir endavant.

Quan una parella s’uneix, dos sistemes familiars es troben i en formen un de nou. La vida i la
força per a viure ens ve dels nostres ancestres,
dels nostres avantpassats. I aquesta vida la

Amor i ordre són aspectes agermanats per un
tercer aspecte que és l’harmonia. L’amor genera harmonia i aquesta aporta ordre al sistema.
Per això Bert Hellinger, el creador del mètode
terapèutic de les constel·lacions familiars, anomena les lleis que regulen els sistemes familiars
–i també altres tipus de sistemes– els ORDRES
DE L’AMOR.
Néixer en una família és un esdeveniment que
ens uneix per a tota la vida a un sistema. Crea
un vincle indissoluble. Sense els nostres pares
no seríem al món. Sense els pares dels nostres
pares, tampoc. Sense els pares dels pares dels
nostres pares, tampoc. Només que faltés un
d’ells, ja no hauríem nascut. La cadena s’estén
més enllà, fins al passat més remot, però té
especial importància el llegat de les tres generacions anteriors, fins als besavis, perquè
aquesta herència es va diluint de mica en mica
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en el temps.
És impossible renegar dels vincles familiars, per
molt que ho volguéssim si fos el cas. Són vincles
de per vida. Peter Bourquin (2007), referint-se
als ancestres, diu: “són les arrels les que donen
força i estabilitat”.
Si recordem la imatge de l’arbre com a símbol
de la família que esmentàvem al principi, efectivament l’arbre por créixer perquè les arrels li
ho permeten. Tan important és l’aspiració natural i espontània per a créixer (que tenen els
fills) com el sosteniment i les forces vitals que
aporten les arrels (els pares, els ancestres).

Per ser un bon pare o mare, primer cal saber ser fill.
Què vol dir això, que cal saber ser fill? Doncs
que necessitem acceptar el que els pares ens
han donat, perquè és el millor que tenien i ens
ho van donar de la manera que van saber ferho. Rebutjar el llegat familiar ens debilita i ens
impedeix que puguem establir vincles saludables amb altres persones i, per tant, amb els
nostres fills.
Establir vincles comporta lleialtat. És el cost
que hem de “pagar” pel fet de pertànyer a una
família. Aquesta lleialtat és, la majoria de les
vegades, inconscient. Tanmateix, és més poderosa del que habitualment creiem.
Tal com vam definir a la primera guia d’aquesta
col·lecció, Construir vincles saludables, la lleialtat familiar és la tendència inconscient a transmetre als fills els patrons dels nostres pares o
figures parentals de referència. Quan transmetem certs valors o “regles” als fills, sovint és per
lleialtat als nostres respectius pares.
Lleialtat no vol dir seguir cegament el llegat
familiar i els dictàmens dels pares, sinó una
tendència natural a tornar el que s’ha rebut.
Quan no som lleials, ens sentim culpables. En
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aquest sentit, per créixer cal ser una mica deslleial i pagar certa culpa saludable. Volar fora
del niu vol dir triar el propi camí a la vida.
Aquest nou camí pot ser molt diferent al dels
pares. Ara bé, es camina amb més seguretat i
equilibri per la vida des de l’acceptació i l’agraïment vers els nostres pares, que no pas des
de la crítica, el rebuig o la vergonya.
Quan participem en més d’un sistema, experimentem més d’una lleialtat. Això passa quan
formem una nova família. De vegades podem
experimentar certa tensió entre els vincles creats amb la família d’origen i l’actual. També pot
passar en casos de separacions matrimonials: el

fill pot experimentar certs sentiments de culpa
associats als vincles amb un i altre progenitor.
Si els pares mantenen una actitud
d’enfrontament i retrets, al fill se li
trenca el cor. Si és lleial a un, se sent
deslleial a l’altre. Si això s’alimenta per part
d’un o d’ambdós pares, el patiment emocional
que podem generar en el fill és enorme, perquè
per naturalesa el fill vol –necessita– ser lleial al
pare i a la mare. Aquest patiment, encara que
el fill el porti en silenci, el debilita. A la curta o a
la llarga, passarà factura, en forma de trastorns
conductuals, alguna mena de patologia o, si
més no, dificultats per establir vincles amorosos en el futur.

ELS ORDRES DE L’AMOR
Tres són les lleis bàsiques
que regulen els sistemes
familiars, segons ho ha
formulat Bert Hellinger fa
ja una parell de dècades.
Aquestes lleis estan al
servei de la vida i, per
tant, estan per damunt de
la voluntat o de la consciència individual dels
membres vinculats a un

sistema o a una família.
Són la manifestació de l’aamor, però no en el sentit
“ensucrat” del terme, sinó
més aviat en el sentit del
que és just. Per tant, actuen amb una força cega; de
la mateixa manera que la
llei de la gravetat fa que un
allau s’endugui tot el que
troba per davant.

El lloc dels pares, el lloc dels fills 19

En realitat , aquestes lleis regulen els 3 principis
bàsics que mantenen els sistemes i que abans
hem descrit: la interacció i els vincles, els límits
i l’equilibri.

Primera llei: PERTINENÇA
Pertànyer a un grup ens vincula a ell. Només si
existeix un vincle –sigui emocional, ideològic o
funcional–, podem dir que pertanyem a un
grup. Cadascú pot triar si pertànyer a un grup
(grup d’amics, empresa, partit polític, club esportiu...). Ara bé, pertànyer a una família no
depèn de la nostra voluntat. Ens hi vinculem
per naixement. El vincle que ens uneix a la família és per a tota la vida. El tipus de vincle,
però, sí que depèn de les relacions afectives
(vegeu la Guia 1, Construir vincles saludables).
Segons sigui el vincle així serà la manera com
ens relacionarem i comunicarem amb els altres
membres del grup familiar.
Què passa si un òrgan del nostre cos és extirpat, és a dir, expulsat? L’equilibri del sistema
se’n ressent. Quan perdem la capacitat de retornar la salut a l’òrgan malalt, moltes vegades
no queda l’altre opció que extirpar-lo, però l’equilibri del cos ja per sempre més quedarà
afectat, encara que amb això allarguem la vida.
De ben segur la nostra vida ja no serà el mateix.
Alguna cosa hem perdut. Hi ha òrgans sense els
quals no podem viure. Moltes persones a qui
els han trasplantat un òrgan important els canvia el caràcter d’una manera que els metges no
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saben explicar.
La llei de la pertinença està al servei de la vida.
El sistema familiar no permet exclusions. Podem vincular-nos a un sistema per dos camins:
per amor (i el naixement és conseqüència de
l’amor) o per violència (en el cas de perpetradors i víctimes).

La família té una consciència
col·lectiva que preserva la conservació del sistema.
Quan un membre és exclòs –per expulsió, rebuig o oblit–, el sistema adquireix un deute amb el destí d’aquesta persona. Per això, moltes vegades ens trobem que membres d’una família adopten inconscientment el destí d’altres membres exclosos en generacions anteriors. Alguna cosa ha
quedat truncada, com una ferida, que cal reparar.
La Jenny és una noia que no guarda
massa bons records de la seva infància
i adolescència. Tenia molt problemes
amb el pare. Malgrat que ell deia que ho feia
per principis i perquè volia educar-la amb bons
valors, el cert és que la Jenny el recorda com
una persona autoritària, intransigent, que no li
donava suport en els seus somnis. Discutien

molt; tant, que una vegada el seu pare li va dir
que mentre visqués sota el seu sostre, hauria de
complir les normes de la família. Que si no s’hi
trobava a gust, que agafés la porta i toqués el
dos. I així ho va fer. Va marxar de casa amb 17
anys, perquè ja no l’aguantava més. Ara em té
24 i el cert és que se sent com si no hagués trobat el seu lloc a la vida. Des que va marxar de
casa no ha tornat a veure els seus pares. Una
ha de tenir amor propi, pensa sovint. Ha de reconèixer que li fa pena no tenir contacte especialment amb la mare; però què caram, tampoc
ella li va donar suport mai! Sempre estava al
costat del pare, consentint tot el que deia. I així
li anava a la pobra, que va deixar els seus estudis al poc de conèixer el pare, perquè es va quedar embarassada del seu primer fill, en Pep,
que li porta 14 anys a la Jenny.
Des que ella va marxar de casa, ha tingut unes
quantes relacions amb nois, però cap de plenament satisfactòria. Sempre hi ha alguna cosa
que no li agrada d’ells i els acaba “despatxant”.
Li agradaria poder esborrar de la seva memòria
els records de quan vivia amb els seus pares.
Però això li és impossible. Els records i un cert
sentiment d’inexplicable culpa l’envaeix de tant
en tant. I no s’ho explica, perquè en el fons ella
va ser víctima d’una mena de dictador, que era
el seu pare. Ara pot entendre amb certa facilitat com podia sentir-se l’oncle Manel, germà de
la seva mare, que va ser repudiat per la família
per algun embolic de faldilles.

Casos com els de la Jenny n’hi ha molts, amb
múltiples variants. En teràpia en trobem sovint.
Quan una persona és apartada, marginada o
s’aïlla de la família, alguna cosa passa. La persona experimenta de manera repetida cert desequilibri emocional. Alguna cosa no ha quedat
tancada en el passat d’aquesta persona, és a
dir, irresolta. Perquè, com dèiem, el vincle familiar és de per vida.
Dos casos especials cal destacar en què el principi de pertinença adquireix una gran importància: les separacions matrimonials i les adopcions.

Separacions matrimonials
Quan ens separem d’una persona amb qui hem
creat un vincle amorós, el sistema es trenca.
Com que la unió no era de naixement, podem
desfer-la, encara que sempre s’ha de pagar un
preu. Moltes parelles trenquen amb retrets,
rebuig o fins i tot odi. Quan no tanquem una
relació de manera satisfactòria, quan no sabem
reconèixer tot allò bo que ha portat la relació i
no podem dir-nos adéu amb respecte, alguna
cosa queda pendent que afectarà en alguna
mesura les relacions futures, potser en forma
de por, de desconfiança o de dificultats per adquirir nous compromisos. Per això és tan necessari dir “gràcies per allò que hem compartit i
que ens vagi bé”.
Evidentment que una parella es separa amb
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patiment i que un dol pot ser necessari.
Agrair les coses bones no vol dir acceptar patiments o ultratges. Agrair ens permet també
veure allò que ens ha fet patir com una oportunitat per a créixer i descobrir coses; per exemple, saber quelcom que no volem que es repeteixi.

En el cas que hi hagi fills en comú, el vincle no
es trenca, perquè de per vida aquella parella
seran pares d’un fill (o més d’un) que els mantindrà amb un rol comú: ser pares.
Un fill té dues cames i de manera metafòrica
cal veure que una d’aquestes cames és el pare i
l’altra la mare. Un pare o una mare voldrien
que el seu fill fos coix? Segur que no. Per això
és tan important que la parella de qui ens hem separat
ocupi sempre un lloc digne
dins del sistema del fill, encara que els camins s’hagin
separat.
Rebutjar l’altre progenitor, criticar-lo,
repudiar-lo davant
del fill, és debilitar aquest
últim. Sovint es fa per crear
una aliança afectiva amb el
fill. Ens pot semblar que voler ser millor pare o mare
que l’altre progenitor beneficia la relació amb el fill.
Però això genera una divisió
interna en el fill que pot esdevenir un gran patiment
per a ell. Perquè allò natural
en el fill és que estimi ambdós pares i els sigui lleial.
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Adopcions
El cas dels nens adoptats és molt particular,
perquè aquests nens pertanyen a dos sistemes
diferents alhora. D’una banda al sistema familiar dels pares adoptius i, per altra, al sistema
dels pares biològics, que va ser primer.
A vegades l’origen biològic del nen queda limitat a una simple anotació en el Registre Civil
que, fins i tot, podem amagar perquè la llei ens
ho permet. Tanmateix podem canviar el nom a
la criatura i inscriure-la com si hagués nascut al
lloc on viuen els pares. Des del punt de vista
sistèmic aquesta és una llei absolutament contra natura, perquè ens fa creure que podem
enganyar la vida, quan en realitat això és impossible.

cel·lats. Aquesta és una etiqueta que portarà
de per vida inscrita a la seva ànima. Quan això
passa, sovint el nen presenta problemes d’adaptació, perquè alguna cosa seva, íntima i preciosa, no és acceptada o respectada.
Sempre cal acceptar el que hi ha, i el
que hi ha hagut. La vida li va ser donada al nen per uns pares que no van poder fer altra cosa que allunyar-se d’ell (a no ser
que perdessin la vida en alguna tragèdia). I és
gràcies a que es van allunyar que ara els pares
adoptius poden donar amor a aquest fill en el
seu lloc.
La vida és misteriosa, però sempre tira endavant. El que és cert i en certa mesura comprensible és que l’amor no exclou, sinó que
integra.

Els nens adoptats poden presentar problemes
d’adaptació. Cal tenir present que en algun moment de la seva vida el vincle amb els seus progenitors va quedar interromput i, en alguns
casos, els va faltar l’afecte que un nen necessita per a créixer. Això ja és en si mateix un carència, que pot ser compensada per l’amor dels
pares adoptius, però que pot deixar certa
“marca”, com una ferida emocional.
Si a això hi afegim que de vegades l’origen biològic és ocultat o menystingut –com si fos un
episodi lleig que és millor no recordar–, el que
fem és quelcom similar a atribuir al nen uns
antecedents penals que mai no podran ser canEl lloc dels pares, el lloc dels fills 23

Segona llei: PREVALENÇA
Com diu Lynn Margulis, una cèlebre biòloga
estudiosa de l’evolució de les cèl·lules i defensora de la hipòtesi Gaia: la vida és una illa d’ordre en mig d’un mar caòtic.
Vida i ordre van de la mà. Les lleis físiques estableixen que la inèrcia tèrmica
obliga que un cos perdi part de la seva
calor interna fins a igualar la seva temperatura
amb la de l’ambient que l’envolta. En canvi, el
nostre cos és capaç –com si fos un miracle– de
mantenir una temperatura estable durant anys.

Sense ordre no hi ha vida.
Quan el cos es refreda, mor. Per tant, també la
família, que està al servei de la vida, té un ordre intern que cal mantenir. Quan no es manté
l’ordre, el sistema ho manifesta com un desequilibri. Aquest ordre és al que fa referència la
llei de la prevalença: qui arriba abans té preferència en el sistema.
La parella arriba primer –en el nou sistema que
ells inauguren–; després vénen els fills. El que
arriba després, per la seva manca d’autonomia,
necessita cures i atenció especial; però la preferència la mantenen els pares. Moltes vegades,
aquest senzill principi s’oblida. Per això hi ha
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parelles que diuen que la seva relació afectiva
com a parella es va quedar d’alguna manera a
la sala de parts!
Entre els germans, també hi ha una prevalença.
El que arriba primer tindrà alguns privilegis que
els altres hauran d’esperar a tenir. Ell obre camí
i això comporta cert privilegi. El que segueix no
té perquè seguir aquest camí; però si el que
arriba primer se sent arraconat afectivament
quan arriba el següent, apareix la gelosia.
Un cas diferent el trobem quan un nou sistema
familiar es forma de la unió de famílies separades amb fills de relacions anteriors. En aquest
cas, la prioritat la té la relació entre els progenitors i els respectius fills; després ve la nova parella i la seva descendència.
Quan l’ordre no es respecta es genera un buit.
Heu experimentat alguna vegada la misteriosa
atracció del buit?
Imagineu que teniu un tauló de fusta,
d’un pam d’ample, aproximadament, i
de uns quatre metres de llargària. Si el
col·loqueu a terra, us costarà passar pel damunt, d’una punta a l’altra sense perdre l’equilibri, però probablement ho aconseguireu.
Ara bé, imagineu que fixeu el tauló sòlidament
sobre uns cavallets a un metre d’alçada. Llavors
la dificultat creix, malgrat que vosaltres sou els
mateixos i el tauló també. I si en lloc d’un metre el teniu a 10 metres d’alçada, llavors fer el

que abans havíeu fet esdevé ara una proesa a
l’abast de pocs. Curiós, oi?

senti, conscientment o no, que d’ell depèn
la felicitat del seu pare o mare (a vegades
dels dos). En cas de separació conjugal,
sovint passa que els fills omplen el buit que
algun dels progenitors ha deixat en l’altre.
Quan els pares mantenen una relació de
parella sana, un vincle afectiu estret, ells
ocupen ell lloc que els correspon i els fills
també.

El buit té una atracció extraordinàriament poderosa. Si us heu acostat a un penya-segat o a
una terrassa enlairada, ho haureu experimentat. És com si el buit ens cridés, com si alguna
força misteriosa impedís l’existència del buit,
que cal omplir d’alguna manera.
Com apliquem aquesta idea del buit i el
seu gran poder d’atracció als sistemes
familiars? De la mateixa manera que
passa a la natura, a la família el buit és omplert
de seguida per altres elements. Quan un membre falta o no es té present, la tendència és
que un altre membre ocupi el seu lloc. Llavors
es produeix un desordre en el sistema, que tindrà conseqüències. Tot seguit veurem tres
exemples.


Quan el buit de la parella és omplert per
un fill: Quan un parella es distancia o
un dels cònjuges està absent (físicament
o afectivament), es genera un buit en el
subsistema conjugal. La manca d’afecte,
d’atenció recíproca entre la parella, sovint
és substituït per l’amor al fill, cap el qual
es projecten les necessitats afectives. En
la mesura que el fill compensa la manca
d’amor entre els pares, ocupa un lloc que
no li correspon, es genera un lligam de dependència vers el progenitor que el reclama. Aquesta vincle dependent fa que el fill



Quan el buit d’algun pare o d’ambdós és
compensat per un fill: A vegades, per càrregues professionals i familiars o per negligència dels pares, un fill assumeix tasques
parentals que no li corresponen. En
aquests casos diem que el fill es troba
“parentalitzat”, és a dir, exerceix de pare
d’algun germà. Això no vol dir que un germà gran no hagi de tenir cura circumstancialment d’un germà petit. Això és natural i
saludable en la seva justa mesura. La parentalització es produeix per un responsabilitat excessiva, derivada d’una negligència
o absència dels pares. Els fills necessiten
que els pares assumeixin la responsabilitat
educativa que els pertoca. Ells són el model
de qui el fill aprendrà a viure. Si un fill pot
viure la seva infància sota les ales protectores de la família, quan sigui gran podrà viure com adult responsable i sense rancúnia
del passat.



Quan el buit per la pèrdua d’un fill és omplert per la vinguda d’un altre: Un altre cas
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sistèmic que cal considerar és la pèrdua
d’un fill. Aquest és potser el fet més dolorós
que pot viure una mare i un pare. A vegades, la pèrdua es produeix durant el mateix
embaràs, en forma d’avortament. Cal que
cada ésser viu que ha estat vinculat a la família ocupi el seu lloc, sigui present o no.
Cap fill pot substituir un germà. Si el substitueix en el cor dels pares, assumirà inconscientment el “destí” d’ell i fàcilment pot
desenvolupar alguna afectació. L’oblit mai
no pot compensar el dolor de la pèrdua
d’un ésser estimat. El dolor se supera des
de l’acceptació.

Tercera llei: EQUILIBRI ENTRE
EL DONAR I EL REBRE
Aquest és un principi molt important i que sovint no es té prou en compte. El donar i el rebre entre pares i fills és diferent al donar i rebre en la relació de parella. La primera és entre desiguals: una generació dóna i l’altra
pren. Els fills donen també als pares, encara
que en menor proporció del que reben.
És així i està bé que sigui així. En realitat, els fills
acumulen un tresor d’energia, de força i de vida que hauran de donar a les generacions posteriors, a través dels fills que tindran. Això és
llei de vida. En la parella la relació és entre
iguals i cal una compensació equilibrada.
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Quan els pares donen però esperen
rebre en la mateixa mesura que els fills
(a vegades fins i tot ho exigeixen), es
trenca el flux natural de la vida. El cel dóna aigua i la terra la rep. Amb aquesta aigua la terra
esdevé fèrtil i generarà vida. Mai la terra no li
donarà aigua al cel, ja que la seva missió és absorbir-la, perquè pugui ser aprofitada al servei
de la vida.
En canvi, a la parella l’equilibri és entre iguals.
Si no hi ha compensació, es produeix un desequilibri, i pot passar que aquesta descompensació s’intenti equilibrar reclamant un plus d’estima o d’atenció dels fills. En aquest cas també
tenim un desordre.

Rebem dels pares,
donem als fills.

Quan un fill presenta un desordre conductual
o alguna patologia psicològica (com el que
s’anomena TDAH, o trastorns alimentaris com
l’anorèxia i la bulímia), cal investigar en quina
mesura el símptoma que presenta amaga algun
desordre en el sistema.
Sovint un trastorn en el
fill ocupa l’atenció dels
pares i aquests deixen
de prestar atenció o de
resoldre algun conflicte
que de forma no manifesta es troba en un
estrat familiar superior
al del fill. Encara que
costi creure-ho, els fills
poden emmalaltir per
amor als pares.

pensar que la “culpa” de qui pateix un trastorn
és precisament de qui el manifesta. La mirada
sistèmica va més enllà. No busca culpables sinó
que mira el que passa amb una perspectiva
més àmplia, centrant-se en les relacions. És en

Els estudis realitzats amb famílies de noies
anorèctiques, per exemple, demostren amb
claredat les implicacions
sistèmiques que originen aquests trastorns
del comportament en
els fills.
El que passa és que
l’educació rebuda basada en el pensament lineal causa-efecte ens fa
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la manera com es relacionen els membres de la
família on cal buscar l’origen de moltes conductes patològiques. Sovint, canviant aquesta relació el símptoma desapareix.
Pel que fa al principi de donar i rebre cal tenir
en compte una cosa molt important. Com hem
dit en un capítol anterior, per ser un bon pare
primer cal haver après a ser un bon fill. Què
volem dir amb això? Estem parlant d’obediència, de submissió cega? En absolut.
Quantes vegades mirem els pares amb
un cor crític, amb certa ràbia, tristesa o
rancúnia, pensant que no ens van donar tot el que ens mereixíem com a fills? Potser
els acusem de no haver estat prou atents, de
no haver-nos dispensat l’amor que necessitàvem, que no ens entenien, que no ens van dedicar el temps necessari... Si ho mirem de forma quantitativa, potser comparant les atencions que nosaltres vam rebre en relació a altres
persones conegudes o fins i tot germans, pot
ser que trobem justificada la queixa. Però
aquesta queixa ens debilita. I llavors pot ser
que ni acceptem el que SÍ ens van donar; perquè la nostra mirada es dirigeix cap allò que NO
ens van donar.
Aquesta mirada parcial ens debilita. En el fons
és un rebuig, una no acceptació del que va passar. Però el que va passar no podia ser d’una
altra manera. Els pares sempre fan el que saben. No podem pensar “si haguessin fet A en
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lloc de B”. Si van fer B era perquè no sabien fer
A o perquè creien que B era millor, per la raó
que fos. També nosaltres fem C i no D, perquè
creiem que C és millor. I potser el temps ens
demostrarà que D era preferible, però llavors ja
no podrem tornar enrere. Tots arrosseguem
carències. Els nostres respectius pares també.
De res serveix culpabilitzar, ni als altres ni a
nosaltres mateixos. La culpa és una manera
senzilla però costosa de no assumir responsabilitats i de no fer l’esforç per a canviar de perspectiva.
Quan acceptem, encara que sigui amb
dolor, obrim el nostre cor. Llavors podem transmetre força, amor i vida als
que ens seguiran. Si tanquem el nostre cor als
pares, com podrem obrir-lo realment als fills?
No es tracta d’afegir ni treure res al que vam
rebre, simplement acceptar-ho amb humilitat.
La manera com els fills tornen als pares el que
han rebut (compensen l’equilibri entre el donar
i el rebre) és multiplicant les monedes rebudes,
siguin moltes o poques. S’accepta allò rebut i
s’inverteix perquè doni rendiments. Llavors
l’alegria natural dels pares és immensa. El fill ha
crescut i la seva riquesa s’ha multiplicat. Des de
l’acceptació, sentim que tot està bé, tot està en
ordre.

QUÈ SIGNIFICA CRÉIXER
Créixer és un acte poderós, perquè ens dóna
poder, el poder de donar amb escreix allò que
hem rebut.

Aquesta acceptació és la millor manera d’honorar els nostres ancestres: als pares, i als pares
dels pares dels nostres pares.

Si observem un arbre, una alzina per
exemple, veiem com la capacitat que
té un espècimen únic de multiplicarse és extraordinària. De cada gla pot
creixen una nova alzina. Amb un sol
arbre podríem crear un bosc sencer.
Oi que sí?
Els humans també tenim la capacitat
de multiplicar-nos. La població mundial en creixement n’és la prova. Potser els recursos naturals són limitats i
subjectes a un equilibri sempre ecològic, però sabem que el problema de
fons no és la població, sinó el repartiment dels recursos.
Si distribuïm de forma equitativa els
recursos, el benestar acompanya el
creixement. Per això quan creixem
esdevenim poderosos, perquè els
recursos rebuts dels pares, amb interacció amb les forces nutrícies de la
vida, es multipliquen.
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Créixer vol dir acceptar
el llegat dels pares.

Això vol dir que, algun dia han de deixar de mirar els pares (encara que sempre els tinguin
presents). És la petita “culpa” que han
de pagar per créixer i possibilitar que el
misteri de la vida continuï endavant.

Quan agraïm ens tornem generosos. Quan culpabilitzem ens quedem encallats en algun punt
del passat i deixem de mirar el futur.

Quan els pares comprenem que aquest és el
fluir natural de la vida, com el riu que abandona les muntanyes i fertilitza els camps de conreu de les planúries per acabar en el mar, també esdevenim generosos. Ocupem el nostre lloc
en l’ordre de l’Univers.

Els fills han de mirar el futur, amb plena llibertat.
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El meu agraïment a la meva família d’origen, sense la qual jo no hagués estat capaç d’escriure ni una sola lletra, a totes les persones amb les quals m’he sentit
vinculat per llaços d’amor, i al meu fill que m’ha ensenyat a ser més humil. Tanmateix, la meva gratitud a tots els qui m’han ensenyat a veure la vida amb una
mirada sistèmica.
Lluís Vilalta Urrea
www.espaisistemic.net
info@espaisistemic.net

* El títol que encapçala aquesta guia prové del títol que duia un taller breu de gestió emocional per a
pares i mares que la pedagoga Eva Bach va impartir el mes de desembre de 2013 a l’Institut Gestalt de
Barcelona.

SER PARES - GUIES D’EDUCACIÓ PARENTAL
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.

Aportació: 1 €

