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Dona,
treballadora i

mare
Tot i que la concepció social de la

maternitat ha canviat molt, encara
es busquen supermares P. 4-5
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La pitjor mare del món

Anna Manso

Amb 
la tribu

Canvis (1): les autoritzacions

Aquest mes de juny i
juliol m’he fet un fart
de signar mil i un
papers per als MEC

SIGNATURA. De tant signar autoritzacions per als fills, la pitjor mare ha
decidit crear una autorització genèrica que l’alliberi una mica. GETTY

A
vui començo una sèrie
d’articles estivals dedi-
cats a proposar petits
canvis en alguns aspec-
tes que afecten la vida
diària familiar. Comen-

ço amb les autoritzacions. Aquest mes
de juny i juliol m’he fet un fart de sig-
nar mil i un papers per permetre que
els menors d’edat que tinc a càrrec
(MEC) realitzessin qualsevol tipus
d’activitat entre el bonic dia de fi de
curs i el bonic primer dia de vacances
laborals dels seus progenitors. I des-
prés de tant moviment de canell m’he
inspirat i m’he decidit a formular una
autorització pròpia.

L’autorització
Jo, (cal omplir-ho amb el nom real; els
pseudònims tipus Cruela de Vil, per
molt sorprenent que sigui, no tenen
validesa legal), autoritzo el meu MEC
(perquè, si no fossin menors i no els
tinguéssim a càrrec, en lloc d’aquest
imprès ompliríem el qüestionari de
satisfacció d’aquell petit hotel de Pa-
rís, o Ciutadella, o Honolulu) a parti-
cipar en tot allò que vaig pagar en el
seu moment, perquè pagar una cosa
(com un casal) i prohibir que el MEC
es llepi els dits amb pintura no tòxica
per pintar samarretes, o obligar-lo a
quedar-se a casa el dia que toca excur-
sió,ésfrancamentincoherentiincom-
prensible. També entenc que allà on
siguifaràlessevesdemostracionsgim-
nàstiques-contorsionistes, i, fins i tot,
sise’ldualapiscina,s’hillançaràipro-
varà de banyar-s’hi. Em reafirmo: ho
sé, i ho reautoritzo.

També espero que si passa allò que
estadísticament toca que passi, com
per exemple que s’esgarrinxi les du-

desplaci en un vehicle privat per tras-
lladar-lo en cas de necessitar atenció
mèdica, també em sembla bé que qui
condueixi sigui un dels monitors. Els
altres nens millor que no.

Fotos
La llei de protecció de dades és un bon
invent i, per tant, especifico que sí,
que no m’importa que els MEC apa-
reguin bruts, amb la roba tacada i
exultants mentre realitzen les acti-
vitats, per tal que altres pares i mares
apreciïn les bondats de l’activitat pro-
posada. Si surten nets no. Les fotos
amb Photoshop només les fa el pare
de les criatures, que per això és fotò-
graf professional. Per als vídeos se se-
gueix el mateix criteri.

Observacions
Adverteixo els monitors (contractats
laborals o voluntaris, tant és) de la in-
esgotable energia dels tres MEC.
Aquesta observació és subestimada
de forma constant per tota mena de
personal dedicat al lleure infantil i al-
gunes vegades s’han produït situaci-
ons no volgudes per la progenitora
dels tres MEC. Per tant, amb aquest
avís quedo exonerada de qualsevol
mena de rescabalament en forma de
balneari, spa, sessions de teràpia psi-
cològica, tractament d’osteopatia, fi-
sioteràpia o similar. I des d’aquí vull
expressar, sense gota d’ironia i par-
tint d’una gran admiració, el meu
etern agraïment als professionals i
voluntaris que aconsegueixen con-
vertir aquestes dates en un record in-
esborrable per als nostres fills.
e
Anna Manso és mare, escriptora i
guionista

es cames alhora, se’l curi amb aquells
líquids i pomades que hi ha a les far-
macioles, que, tot i que piquen, jurem
per la memòria de Louis Pasteur que
no és així. I si té dècimes o febre, men-
tre no el pugui venir a buscar, o men-
tre s’espera si millora perquè és a la
quinta punyeta, també desitjo que
una ànima caritativa li doni líquids
de color taronja, de color rosa o les
pastilletes equivalents per als MEC
majors d’onze anys. I si cal (santa Ri-
ta, protectora dels pares amb nens de
campaments no ho vulgui) que se’l

Nens, on anem?

Rock amb biberó

BIBERÓ ROCK

3r Festival Biberó Rock
5 al 9 d’agost
Casa de Colònies Can Joval
Clariana de Cardener
www.biberorock.com

L
a Casa de Colònies Can Joval
(Clariana de Cardener, el
Solsonès) organitza del 5 al 9
d’agost la tercera edició del

Biberó Rock Festival. Es tracta d’un
festival per a infants i famílies amb
espectacles de contes, titelles, con-
certs i altres propostes artístiques
que es completen amb una oferta
d’allotjament completa per a tots
els que vulguin gaudir d’uns dies de
vacances enmig de la natura. La

programació inclou espectacles de
dia en espais interiors i a l’aire lliure
i també propostes de nit per als que
vulguin allargar la jornada. Entre
altres novetats, aquest any hi haurà
una gran carpa de jocs i entre tots
els assistents es construirà el
gegant del Biberó Rock.

Dilluns a les 18.30 h es farà
l’espectacle inaugural, Dançons, a
càrrec de Carles Cuberes; dimarts
serà el torn, entre d’altres, per gau-
dir d’una sessió de contes amb Pes-
sic de Circ; dimecres, a les 23 h,
concert amb Damià Olivella; dijous,
a les 18.30 h, animació amb Kumbes
del Mambo, i divendres, a les 12 del
migdia, cloenda amb una festa de
l’escuma.e
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El pare que et va matricular

Enyorar-se

Fa cinc dies que estic sol. Bé, de fet
fa tres setmanes llargues que no
paro per casa, tancat en un estu-

di de gravació fent mans i mànigues
per complir els terminis i acabar un
disc nou abans no se’ns faci de nit dins
el nou firmament musical català. La
qüestió és que no tinc el costum de
ser fora de casa tan sovint. Sóc caso-
là de mena i enlloc em trobo millor
que al sofà del menjador. Fins i tot
quan estic de gira tinc la sort de tenir
un espai natural prou delimitat (que
per cert es diu Països Catalans, per
molt que bordin els de sempre) per
poder anar a dormir a casa sigui on si-
gui sense haver de fer cap barbaritat
de quilòmetres.

Una de les conseqüències de ser
sempre a casa amb els teus és que et
tenen bastant clissat. De fet, em te-
nen tan clissat que han decidit apro-
fitar l’enregistrament del nou disc per
fotre el camp una setmaneta. La do-
na i el nen em diuen que ho fan per-
què em pugui concentrar en la feina
i no tingui distraccions però jo sé la
veritat. Ho fan perquè quan toca nou
disc estic insuportable. Em passo el
dia neguitós, remugant per tot, inca-
paç de concentrar-me en res ni d’es-
coltar cap conversa, donant voltes al
llit fins a les tantes, angoixat per ca-
da petit entrebanc. En resum, com di-
ria el meu fill: histèric perdut. Per ai-
xò entenc que se’n vagin uns dies. De
fet, jo també fotria el camp de mi ma-
teix si pogués. Però com que no puc
aquí em teniu, sol com un mussol, en
un pis que ara em sembla més gran
que mai. Ep!, no em malinterpreteu,
malament del tot tampoc no ho estic.
He pogut mirar sis hores seguides de
ciclisme sense sentir ningú rondinant
sobre el tema. M’he acabat dos llibres
sencers que tenia a mitges des de fa
tant temps que vaig haver de rellegir-
los des del principi. He pogut dema-
nar per sopar que em portessin una
pizza d’aquelles tan guarres sabent
que se’m posaria fatal i que l’endemà
tindria un mal de panxa proporcio-
nal al diàmetre de la pizza. Però si vo-
leu que us digui la veritat, el que més
m’agrada d’aquests dies és una cosa
ben tonta: enyorar-los. Sí. M’agrada
enyorar-los, pensar en ells, trucar-los
de nit i sentir com m’expliquen què
han fet i què han vist, rebre fotos pel
WhatsApp i imaginar-me’ls enredant
per allà. Sí. Sé que jugo amb avantat-
ge, sé que tornen d’aquí dos dies, pe-
rò què voleu que us digui, aquesta set-
mana m’ha fet venir encara més ganes
d’estar amb ells. Quines coses, no?

Lluís Gavaldà

Lluís Gavaldà
és cantant

Així fa de
mare

Marta Capdevila
“El Marcel també era sord”

Marta Capdevila és il·lustradora i mare del Pol, el Nani, el Marcel i la Bet, de 14, 12, 9 i 6 anys.
Viuen a Barcelona. Des de fa més de 20 anys col·labora amb la seva tieta, Roser Capdevila,
creadora de Les Tres Bessones, amb qui ha treballat en la sèrie de dibuixos animats

FRANCESC ORTEU
FOTO: PERE VIRGILI

N
ingú de la meva
família havia sigut
sord fins que vaig
néixer jo. Quan

era petita vaig preguntar a
la mare per què ho era i em
va dir que un dia, quan
estava embarassada, va
entrar un lladre a casa i es
va espantar molt. Ella creia
que això ho hauria pogut
provocar, però no va ser
així. Ara sabem que és una
qüestió genètica.

Com recordes la teva
infància?
Vaig ser una nena feliç.
Mai no vaig culpar a ningú
de la meva sordesa. Però a
partir de l’adolescència
ho vaig passar malament.
Els joves surten i parlen i
a mi em costava molt
seguir les converses. Sem-
pre era l’última de riure
perquè algú m’ho havia de
repetir. Vaig sentir ràbia
quan vaig saber que el
Marcel també era sord.
Havia lluitat molt i vaig
pensar que tot començava
altre cop, que hauria de
tornar a lluitar per ell.

El Marcel és el teu tercer
fill.
El primer fill hi sentia bé,

el segon també, i jo pen-
sava que el tercer era un
nen molt tranquil. Mai no
es despertava a la nit. Un
dia vam anar a un corre-
foc i el meu pare va venir i
es va endur el Marcel
lluny del foc, perquè era
petit, i va observar que no
s’espantava amb els
petards, que no feia cap
gest. No m’ho podia
creure. Li vam fer proves
d’audiometria a l’Hospital
de Sant Pau i van desco-
brir que era sord profund.
Però em van tranquil·lit-
zar. Em van dir que les
coses havien canviat molt
des que jo era petita. Vaig
quedar meravellada
veient nens sords que
parlaven tres idiomes.
Impressionant.

I li van fer un implant
coclear.
Sí, i després vaig decidir
que jo també me’l faria,
tot i que estava espan-
tada. Al començament no
sentia res, només sentia
com pessigolles dins del
cervell. A poc a poc vaig
anar aprenent a quin so
corresponien.

¿S’ha de tenir en compte
alguna cosa especial per
educar un nen sord?

No. Jo educo el Marcel
igual que als seus ger-
mans. Juga i parla com
qualsevol altre nen. No
cal que et miri a la cara
quan li parles perquè no
necessita llegir-te els lla-
vis. Però és un nen molt
mogut. Jo també era una
nena trapella. Sempre
m’amagava. Quan era
petita teníem pollets a
l’escola i a mi m’agrada-
ven molt. Un dia, a l’hora
del pati, els vaig agafar
perquè me’ls volia endur a
casa, per cuidar-los.

I com va acabar la cosa?
Quan tothom va tornar
del pati van veure que els
pollets no hi eren i els van
començar a buscar. I jo,
calladeta. Els van buscar
fins que algú va sentir-los
piular i van descobrir que
eren dins la meva motxi-
lla. Em va fer molta ràbia
ser sorda i no preveure
que el soroll em delataria.
Em van castigar una set-
mana sense pati.

Quina peça.
Quan era més gran, un
cop m’havia d’examinar i
vaig amagar unes xuletes
en un plumier de ferro.
Durant l’examen, cada
cop que obria el plumier

per consultar la xuleta se
sentia el grinyol. Tothom
ho sentia menys jo. I em
van enxampar.

Com vas aprendre a
dibuixar?
La meva tieta, la Roser
Capdevila, em va ense-
nyar a parlar i a dibuixar
al mateix temps. Em feia
mirar-li la cara i vocalit-
zava, i quan no entenia
alguna cosa me la dibui-
xava. Vaig anar aprenent
la seva manera de dibui-
xar. I un dia em va dir que
anés a treballar amb ella.

¿I ara tu també dibuixes
amb els teus fills?
No m’agrada obligar-los a
fer-ho. Que ho facin quan
els surti de dins. El Mar-
cel dibuixava molt quan
era més petit, però ara
sembla que se n’hagi can-
sat. Potser més endavant
hi tornarà. Jo també vaig
estar anys sense dibuixar.
El Marcel és molt mogut i
a vegades s’amaga. Saps
què em diu?

Què?
A vegades ve i diu:
“Mamà, t’estimo molt”. I
jo li pregunto: “Per què
m’ho dius, això?” “Perquè
tu i jo som iguals”.e
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a la portada

Sota (o contra) el mite

PALOMA ARENÓS
FOTO: CÈLIA ATSET

E
n els últims cin-
quanta anys d’his-
tòria, la concepció
social de la mater-

nitat femenina ha can-
viat de dalt a baix.
“Entendre què ha passat
durant l’últim mig segle
és clau per comprendre
la maternitat d’avui en
dia. És a partir dels anys
50 quan es generen els
canvis que basteixen la
definició de les mares
modernes. Llavors va
començar l’era del con-
sum i, entre altres conse-
qüències, la maternitat
es va omplir d’objectes
considerats imprescindi-
bles, com el cotxet, la
trona, el xumet i el famós

biberó”, exposa Cira
Crespo, doctora en histò-
ria, mare i autora del lli-
bre Maternalias, de la
historia de la maternidad
(Ed. Ob Stare).

A partir d’aquell
moment, la tecnologia i
el consumisme són valo-
rats per sobre de tot el
que és natural. “Per això
moltes mares van ser
convençudes que la llet
artificial era molt millor
que la que elles produïen
i tota una generació, la de
les nostres mares, va
abandonar la lactància
materna. Però la lactàn-
cia és només l’exemple
més paradigmàtic de la
transformació increïble
que es va produir ara fa
tan sols unes generacions

en la manera com les
dones cuidàvem els nos-
tres fills”.

Recuperar la tribu
Aquest allunyament pro-
gressiu de la natura, junta-
ment amb el canvi de pas-
sar de viure en una àmplia
família al poble o en un
entorn rural a tenir una
família nuclear (pare,
mare i fill) a ciutat, ha afec-
tat la manera de fer de les
dones. Moltes de les con-
sultades tenen la sensació
de no arribar a tot. “La
societat ens exigeix ser
superdones: parir i cuidar
el fill i en menys de quatre
mesos tornar a la feina. A
sobre, has de ser feliç, estar
guapa, prima, disponible,
seguir fent horaris que no
et permeten la conciliació
i, a sobre, no et pots quei-
xar. Això genera moltes
frustracions i tensions”,
lamenta la Beatriz Pinilla,
mare del Sergi, de 5 anys, i
la Clara, que aviat en farà
2. És arquitecta tècnica
freelance i, ara per ara, es
combina la criança dels
nens amb el seu marit,
Paco Garcia, i va assumint
a casa la feina puntual que
li arriba des del despatx.
“La conciliació és difícil
perquè gairebé no comp-
tem amb família que pugui
cuidar els nens quan ho
necessitem. Altres ami-
gues tenen els mateixos
neguits. Ens sentim mala-
baristes”, apunta. Quan la
Beatriz va tenir el Sergi les
prioritats es van capgirar.
“A la feina feia llargues jor-
nades i viatjava molt. Vaig
tenir clar que aquest ritme
no em deixaria veure el
meu fill. Quan durant els
primers mesos buscava
escoles bressol, sortia plo-
rant només de pensar de
deixar-lo allà. Així que
vam decidir tirar endavant
amb un sol sou i criar-lo a
casa fins als dos anys”.
Després el van portar a un

demandes genuïnes del
nen entren en guerra amb
les nostres pròpies neces-
sitats i interessos perso-
nals –explica–. Des del
seu espai, semblaria que
els nens demanen més,
però en realitat tenen
molt poca mare”. Gutman
també reclama recuperar
la tribu: “La solució és
revisar què estem oferint
de veritat i què no i, en la
mesura que ens adonem
de les nostres pròpies
carències, veure com
podem solucionar les del
nen. La ciutat i la família
nuclear són el pitjor sis-
tema per criar un fill. Les
dones no tenim les espat-
lles cobertes per fer-ho.
Hem d’inventar noves
xarxes de dones i la figura
de la doula és la professió
del futur”.

En la seva revisió de
l’últim mig segle, Crespo
detalla: “Amb la industria-
lització, el món privat (la
llar) i el públic (el carrer, la
feina) van separar-se de
manera definitiva. Fins a
aquell moment no eren
tan clares les diferències i
les dones treballaven –al

OPCIÓ. La Beatriz, que és arquitecta tècnica, i el
seu marit van optar, tant amb el Sergi com amb
la Clara, per deixar la feina d’ella en un segon
terme i posar en primer pla l’educació dels fills.

En mig segle ha canviat
molt la concepció social
de la maternitat

espai familiar d’una escola
bressol municipal tres
hores al dia. Aquest con-
tacte seguit amb el nen va
permetre alletar-lo fins als
dos anys i mig. Quan el
Sergi ja anava a P-3, va néi-
xer la seva germana Clara i
els pares han seguit amb el
mateix model, del qual
estan satisfets pel vincle
emotiu creat amb els fills.

La historiadora Crespo
reconeix les dificultats de
les dones: “Ara estem molt
soles i ens sentim molt
pressionades per les exi-
gències de la societat
actual”. “Crec que ajudaria
molt [a millorar la situa-
ció] poder compartir pors i
experiències amb altres
mares i adonar-nos que
totes cometem errors i
fallem. De fet, s’estan
generant molts grups de
mares, tant a les xarxes
socials com als barris, per
compartir dubtes i experi-
ències de criança. Això es
deu a aquesta necessitat
tan antiga de col·laboració.
Perquè a ser mare no se
n’aprèn als llibres, se
n’aprèn de l’experiència i
compartint”, argumenta.

La fusió emocional
Al seu últim curs de for-
mació sobre criança a
Barcelona, la terapeuta
familiar argentina Laura
Gutman explicava que “el
temps de fusió emocional
entre la mare i el fill és de
dos anys”. “Durant aquest
temps les mares es tornen
més maldestres en el ter-
reny intel·lectual i men-
tal, però guanyen lucidesa
emocional, apareixen les
vivències que vam tenir
en la nostra infància,
intuïcions i percepcions
contra les quals solem
lluitar”. Gutman va expo-
sar que “les nostres àvies
tenien posada la identitat
en la maternitat i no
patien aquesta lluita
interna”. “Avui les

“Ens sentim
malabaristes”,
assegura la
Beatriz, mare de
dues criatures
i arquitecta

“A ser mare
se n’aprèn de
l’experiència
i compartint”,
diu Cira Crespo,
historiadora

El repte d’un permís de
maternitat de sis mesos
Buscant el canvi a la xarxa
e
L’OMS recomana la lactància materna exclusiva fins
als sis mesos del nadó i després proposa alletar tot el
temps que mare i fill desitgin i anar incorporant l’ali-
mentació complementària. Agafant aquesta recoma-
nació com a argument, una mare, Irene Garcia, ha
engegat aquest 2013 una campanya de recollida de
signatures a la plataforma Change.org per exigir al
govern espanyol que el permís de maternitat s’allar-
gui de 16 setmanes a sis mesos. En total s’han recollit
prop de 13.000 signatures i la impulsora està engres-
cada perquè creu en el poder de la mobilització
social. “A Xile ho van aconseguir gràcies a la pressió
de dones voluntarioses i tossudes”, explica. Mariona
Visa, doctora en comunicació social i mare de dos
nens, també reclama aquest mig any de permís
maternal. “La conciliació laboral i familiar és molt
complicada per a les mares, ja des dels primers
mesos. Com es poden fer sis mesos de lactància
materna exclusiva, com recomana l’OMS, si a les 16
setmanes després del part ja ens hem de reincoporar
a la feina?”, es pregunta retòricament. “Al llarg dels
anys les mares treballadores vivim amb moltes pres-
sions, culpabilitats i renúncies, ja que es donen molt
poques facilitats per fer compatibles les dues esfe-
res. És un dels grans debats i és un terreny on encara
hi ha moltes batalles per guanyar, però no sembla
que sigui un tema que preocupi gaire els nostres
governants”, argumenta.
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e de la ‘superwoman’

camp, al taller– amb els
seus fills al costat. Però a
partir de llavors va ser
impossible”, assegura.
“Ara mateix seguim igual.
Quan una mare s’incor-
pora al seu lloc de treball
ha de deixar de ser mare
les hores que dura la feina.
No ven només el seu tre-
ball, sinó també el seu
temps. Els nens formen
part de la teva esfera pri-
vada i no volen que inter-
fereixin de cap manera en
el teu treball. «Si en tens,
doncs pitjor per a tu», ve a
dir-nos el sistema”. “Per
això moltes mares aposten
per crear-se el seu propi
lloc de treball, on puguin
disposar del seu temps
com vulguin”, diu Crespo.
“Els nens no són només un
caprici, són imprescindi-
bles perquè tirem enda-
vant. La societat s’hauria
de fer el càrrec que els
nens no es crien sols i que
són imprescindibles per a
la continuïtat social”,
anuncia amb fermesa.

Maternitat d’aparador
Carme Chacón, embaras-
sada de set mesos i volant

més de sis hores per visi-
tar les tropes de soldats
espanyols a l’Afganistan.
La vicepresidenta del
govern espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría,
embarassada durant les
eleccions, pareix i en
menys de dos mesos
s’incorpora al govern al
100%. Tot just acabar de
parir, Shakira vola als
Estats Units per fer de
jurat en un programa
musical i se la veu prima i
sexi, com sempre. Les
models Gisele Bündchen,
Miranda Kerr, Heidi
Klum o Adriana Lima
desfilant per a Victoria’s
Secret al cap de pocs
mesos d’haver estat
mares i amb la panxa
plana i els moviments
sinuosos. Són imatges
que ens impacten cons-
tantment. Dones que
tenen una maternitat
d’aparador que té poc a
veure amb la realitat de
la majoria. I que en
alguns casos poden gene-
rar frustració en les
mares reals, que triguen
a recuperar la figura. “No
és el model que s’ha

Per la seva banda, la
historiadora Crespo creu
que “és un problema gene-
ral respecte al cos femení,
que massa vegades és con-
siderat un mer objecte de
desig”. “Les dones sovint
som valorades només pel
fet de tenir un cos bonic”.
Crespo apunta la base
d’aquestes exigències: “La
nostra societat està cons-
truïda sobre un sistema
patriarcal i l’home és la
mida de totes les coses.
Però les víctimes en som
tant homes com dones.
Des del meu punt de vista,
és una tragèdia que tantes
generacions d’homes
hagin estat apartats de les
tasques de criança. Tot un
món d’emotivitat, con-
tacte i amor que els hi ha
estat negat i que haurien
de reivindicar amb con-
tundència. Aquest és pro-
bablement el punt clau i
que pot capgirar els pro-
blemes que encara arros-
seguem; que els homes
s’hi sentin involucrats i
que la maternitat o la cri-
ança sigui valorada com el
que és, l’eix de tot plegat”,
conclou.e

imposat més, però sí el
més visible als mitjans de
comunicació. Actual-
ment moltes famoses
mostren els seus emba-
rassos, però la gran majo-
ria tenen un embaràs de
passarel·la, en què l’únic
que es transforma i creix
és la panxa. No es mostra
l’embaràs amb els canvis
que realment es produei-
xen en el cos de la dona. I
un cop la dona ha parit, la
fase del puerperi, de la
recuperació postpart, és
quasi inexistent als mit-
jans”, descriu Mariona
Visa, doctora en comuni-
cació social i professora a
la Universitat de Lleida.
“La gran majoria de
dones mediàtiques apa-
reixen al cap de poques
setmanes mostrant una
figura sense cap rastre de
la gestació. Moltes, fins i
tot, afirmen que s’han
sotmès a dietes estrictes.
Aquests exemples impe-
deixen que el cos post-
part de la dona sigui vist
amb normalitat, ja que
quasi no es mostra en
aquest estat i en falten
referències reals”.

Per a més informació
‘La maternidad y el
encuentro con la propia
sombra’
Laura Gutman (Ed. Integral)
‘Puerperios y otras
exploraciones del alma
femenina’
Laura Gutman (Ed. Integral)
‘Maternalias,
de la historia de
la maternidad’
Cira Crespo (Editorial
Obstare)
‘Una nueva maternidad.
Reflexiones de mujeres
en la red’
Diverses autores. Pròleg
Rosa Jové (Editorial Obstare)
‘Mujeres alteradas’
Maitena (Editorial Lumen)
e
www.organizamos.org
Web de Laura Gutman
www.elpartoesnuestro.es
Blog sobre embaràs
i maternitat
www.pediatic.com
Web de salut i educació
‘maternalias.blogspot.
com’
Blog de Cira Crespo
‘aprenentasermare.blog
spot.com’
Blog de Mariona Visa

La societat
demana a les
mares que
s’incorporin
aviat a la feina i
rendint al 100%

L’exemple
d’algunes
famoses
no ajuda a
normalitzar la
realitat postpart
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Amb nota
L’opinió dels usuaris
e
“La gent surt més satis-
feta del que esperava”, diu
Mariano de Gracia, cap de
la secció de platges de
l’AMB. “Quan marxen
puntuen les nostres plat-
ges amb un 7,5 de mit-

jana i en canvi l’expec-
tativa que en tenen

quan arriben és
d’un 7,3. Són
dades molt posi-

tives”. La percep-
ció de la qualitat
global de les plat-
ges ha anat incre-
mentant progres-

sivament des que el
2007 es van començar a

fer enquestes als usuaris.

Compartim 
un futur

Compartim 
un futur

Compartim 
un futur

Compartim 
un futur

Una platja
per a cada dia
GEMMA CASTANYER

A
vui fa sol i ens ve
de gust anar a la
platja! Quina
escollim? Potser

la del Baixador de Castell-
defels? O la del Coco de
Badalona? O la del Prat de
Llobregat? O la cala Taps
de Montgat? ¿Ens ve de
gust una platja tranquil·la
amb presència d’espècies
protegides o volem més
ambient?

Des de Castelldefels
fins a Montgat el litoral
metropolità ens ofereix
una extensió de 32 quilò-
metres de sorra repartits
en 38 platges de vuit
municipis: Montgat,
Badalona, Sant Adrià de
Besòs, Barcelona, el Prat
de Llobregat, Viladecans,
Gavà i Castelldefels.
“M’és difícil escollir-ne
una”, afirma Mariano de
Gracia, cap de la secció de
platges de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
(AMB). “Tenim platges
molt urbanes, que acullen
milers d’usuaris diària-
ment, i platges que convi-
uen amb dunes i amb
espècies de vegetació i
fauna singulars. Tot

depèn del que necessiti el
visitant, però puc assegu-
rar que la qualitat de la
platja és igual a tot arreu”,
afegeix.

De tot i més!
Dues dutxes més; 6 xarxes
de vòlei més; 42 bancs
més; 1 rentapeus més; 6
lavabos més (3 dels quals
químics); 33 contenidors
semisoterrats més; 14
papereres més; 2 camps
de futbol més i 1 zona
infantil més! Des del mes
de juny les platges metro-
politanes estan a punt per

mitjançant productes
químics. D’aquesta
manera els municipis
que no tenen xarxa de
clavegueram que
arribi fins a la platja
poden disposar
d’aquests lavabos”,
afegeix. Juntament
amb els lavabos quí-
mics, s’ha habilitat
una zona esportiva a la
platja de Castelldefels per
practicar kitesurf i un nou
model de megafonia per
avisos a Viladecans que
funcionarà amb energia
solar: “A més, els banyis-
tes que vinguin amb bici
disposen d’un nou apar-
cabicicletes a les passe-
res, que per cert ha
rebut un premi FAD pel
seu disseny”, explica.

El paper, a la brossa!
“Aquest estiu els usua-
ris de les platges genera-
ran 900 tones de resi-
dus”, apunta De Gracia. I
recorda que per trobar
una platja en condicions
cal que abans s’hi hagi fet
una important i minuci-
osa tasca de neteja. Un
treball que executa
l’AMB i que comença a
primera hora del matí:
“Entre les 6 i les 9 els ope-
raris fan el servei més
important del dia perquè
els primers banyistes s’ho
trobin tot a punt. A la
tarda n’hi ha uns quants
de manteniment i poste-
riorment a la nit els cami-
ons recullen les papere-
res i també s’efectua la
neteja mecànica”, explica
De Gracia.

A tot això s’hi suma la
neteja manual que es
practica a les zones no
accessibles per a les
màquines i la captació
dels objectes metàl·lics
que fa el nou vehicle faci-
litat per l’AMB: “Havíem
detectat que els hams o
les piles eren difícils de
recollir i alhora una
important font de conta-
minació. El nou vehicle
ho soluciona. De moment,
n’estem molt satisfets!”,
conclou.e

Les platges metropolitanes ofereixen més equipaments i nous
serveis per donar resposta a les necessitats dels 9 milions d’usuaris

PER TRIAR. De Castelldefels a Montgat, el litoral metropolità ofereix 32 quilòmetres de platges. JORDI SURROCA

Sabies que...

Cada setmana els operaris
de l’AMB fan un control de

qualitat de la sorra de les plat-
ges? Les analítiques serveixen

per detectar-hi la possible
presència de microbis i els

resultats obtinguts són
excel·lents!

Molt útil
i amb premi!
e
Està format per un cable
gruixut d’acer trenat i
una base d’acer que es
fixa en una passera de la
platja. És el nou aparca-
bicicletes RIM-AMB,
premiat amb un dels
guardons Delta 2013, que
concedeix el FAD
(Foment de les Arts i del
Disseny). “L’objectiu és
que l’usuari de la bici-
cleta pugui deixar-la
pràcticament al costat de
la tovallola sense perdre-
la de vista”, explica
Mariano de Gracia.
“Havíem observat que
per controlar-la l’arros-
segaven fins a la sorra i
els era molt incòmode.
Ara l’aparquen amb faci-
litat”. El nou aparcabici-
cletes ja s’ha instal·lat al
Prat. Recordeu que tota
la informació sobre plat-
ges la trobeu a: amb.cat/ 
web/mmamb/platges.

rebre els 9 milions d’usu-
aris que les utilitzaran (un
milió més que l’any pas-
sat), un condicionament
liderat i gestionat per
l’AMB per donar resposta
a les necessitats de petits i
grans: “Cada vegada més
la platja és un espai con-
corregut durant tot l’any,
no només els mesos
d’estiu, per això des de
l’AMB hem de vetllar pel
bon manteniment dels
seus serveis. Ens encarre-
guem de dotar les platges
amb el material necessari
per als serveis públics que

presten els ajuntaments.
Uns serveis que volen
donar resposta a la segu-
retat, la salubritat,
l’accessibilitat, l’activitat
d’oci i esportiva, la restau-
ració i la informació”,
explica De Gracia.

Què hi ha de nou?
“Un mòdul de lavabo quí-
mic!”, afirma. “És una de
les novetats que hem
incorporat enguany. Té la
mateixa forma que el con-
vencional però no està
connectat al clavegueram
sinó que tracta els residus

MÉS RECURSOS. Els nous aparcabicicletes han rebut
un premi FAD pel seu disseny. MODULAR BPS

AMB
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Infància

‘Patufets al món’
Estratègies perquè els nens
no perdin el català a l’estranger

TERESA TURIERA

C
om puc aconseguir
que els meus fills
juguin en català si
reben l’educació en

un altre idioma? A quina
edat puc començar a
introduir-los una tercera
llengua si a casa el pare i la
mare ja utilitzem llengües
diferents? Com puc fer
que la meva filla es relaci-
oni amb altres nens cata-
lans de la seva edat si
vivim en un indret aïllat?
On puc trobar els recur-
sos educatius en català
més adequats?

Aquestes són algunes
de les preguntes que qua-
tre catalanes que viuen a
l’estranger, Gemma
Terés, Marta Garrich,
Marta Fonollosa i Mont-
serrat Queralt, van
començar a plantejar-se
quan van tenir fills. Des
de les ciutats on viuen
–Berlín, Johannesburg,
Ulm (Baden-Württem-
berg) i West Cork
(Irlanda)–, la seva inqui-
etud no parava de créixer
quan comprovaven que
no existia cap comunitat
que donés resposta i
solució als seus interes-
sos, que podien ser
alhora els interessos de
milers de famílies arreu
del món.

La solució, com passa
moltes vegades, la van
trobar a la xarxa. El Cata-
lan Network, la comuni-
tat per a catalans que
viuen fora de Catalunya
creada pel diari ARA, les
va posar en contacte. En
pocs mesos, aquestes qua-
tre mares emprenedores
han posat fil a l’agulla i
han creat Patufets al món,
una comunitat que no
para de rebre adhesions
des de diferents punts del
planeta. Parlem amb les
quatre creadores de Patu-

fets al món en una con-
versa per Skype.

Espai per compartir
“Es tracta d’un espai que
fins ara no existia, on
podem compartir experi-
ències, actituds i necessi-
tats que tenim les famílies
de parla catalana amb fills
que vivim en altres països.
En moltes grans ciutats
del món els casals i associ-
acions de catalans ja orga-
nitzen trobades i actes
culturals, però són espo-
ràdics, no sempre hi ha
activitats pensades per als
més petits, i en queden
exclosos els que viuen en
zones més aïllades”,
explica Gemma Terés,
una de les impulsores de
la iniciativa.

Patufets al món és una
comunitat virtual basada
en una pàgina de Face-
book i en un blog que
aglutina famílies de parla
catalana que viuen a
l’estranger i que volen
transmetre la cultura i les
tradicions catalanes als
seus fills. Els pares i
mares que en són usuaris
comparteixen experièn-
cies, consells i dubtes i
posen en comú projectes
sense que la distància
geogràfica sigui un obsta-
cle. A l’apartat de Recur-

sos es recomana llibres,
material audiovisual,
activitats, manualitats,
aplicacions per a mòbils i
tauletes, etc.

Les creadores
d’aquesta comunitat
volen implicar-hi especi-
alment mestres, educa-
dors, logopedes, psicò-
legs i experts de diferents
disciplines perquè hi
aportin els seus coneixe-
ments. Una altra de les
seccions destacades és
Llibres al Món, on estan
desenvolupant un mapa
per detectar i poder com-
partir llibres i recursos
educatius en català en
qualsevol punt del pla-
neta, ja sigui en un domi-
cili particular, un casal,
una biblioteca pública o
una penya blaugrana.

Grans reptes
“Amb aquesta secció
volem donar sortida a
aquells llibres infantils i
juvenils en català que tots
tenim a casa, allà on
siguem del món, i que un
bon dia comencen a acu-
mular pols. Si aquell dia,
en comptes de tornar-los
a portar cap a Catalunya,
hi hagués un sistema per
posar-los a disposició
d’altres famílies que hi ha
prop, o d’algun centre cul-
tural públic, tots hi gua-
nyaríem. Llibres que
vagin passant de família
en família allà on el català
és minoria”, apunta
Marta Garrich. L’objectiu
és convertir Patufets al
món en una plataforma
estable d’intercanvi
d’experiències i de recur-
sos per als pares, però que
també acabi convertint-se
en un lloc de trobada per
als nens.

“A mesura que creixi la
comunitat, ens agradaria
contribuir a canviar cer-
tes inèrcies: aconseguir,

Un projecte de quatre mares emprenedores es converteix en una comunitat ‘online’ de
referència per a les famílies de parla catalana o mixta que viuen a l’estranger

‘Patufets al món’
vol ser un punt
de trobada
per a famílies
catalanes que
viuen fora

“És un espai
per compartir
experiències i
necessitats”, diu
Gemma Terés,
creadora del blog

FENT XARXA. Patufets al món disposa d’un blog i
d’una pàgina a Facebook.

per exemple, que als cata-
lans que vivim a Europa i
podem anar més sovint a
Catalunya les bibliote-
ques públiques acceptin
deixar-nos llibres de prés-
tec durant períodes més
llargs que els que es per-
met actualment”, afegeix
Marta Fonollosa. O que
Parla.cat, el portal d’apre-
nentatge del català de la
Generalitat de Catalunya,
adapti els seus programes
i continguts a aquest
col·lectiu de nens de parla
catalana que estan
immersos en la llengua
d’un altre país.

“També voldríem
aconseguir que el fet de
no estar empadronats o
no tenir targeta sanitària
de Catalunya no sigui un
obstacle per poder apun-
tar els nens a un casal
d’estiu. Si som molts,
podem parlar amb els
agents necessaris i acon-
seguir canvis. Volem que
els nostres fills creixin
sentint-se també d’aquí,
aconseguir en el futur una
xarxa de catalanes i cata-
lans perfectament trilin-
gües o quadrilingües, que
són una porta cap a altres
cultures i països”, reflexi-
ona Garrich.

I és que el col·lectiu de
pares i mares preocupats
per mantenir el català
com a llengua vehicular
dels seus fills mentre
viuen en un altre país no
para de créixer. “Ara ens
trobem amb moltes famí-
lies que estan marxant de
Catalunya per anar a tre-
ballar a fora i i es posen en
contacte amb nosaltres
per buscar respostes als
interrogants que tenen
sobre com poden mante-
nir la parla amb els fills.
Anem sumant i volem
donar-ho a conèixer arreu
del món”, conclou Mont-
serrat Queralt.e
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En família

Parlem del tall
de digestió

La Generalitat de Catalunya ha publicat unes re-
comanacions de seguretat per al bany (a les plat-
ges) que inclouen el sorprenent “Respecteu un mí-
nim de dues hores per banyar-vos després de
menjar” (www.gencat.cat/especial/seguretatplat-
ges/cat/bany.htm). Parlem-ne.
e
No existeix cap estudi científic que indiqui que ba-
nyar-se després de menjar presenti un perill parti-
cular, ni cap motiu racional per esperar dues hores.
El tall de digestió és una creença popular sense fo-
nament, gairebé exclusivament espanyola. Un mi-
te. De fet, l’expressió no es pot traduir a altres llen-
gües. Cap organisme seriós en llengua anglesa
recomana deixar passar un temps entre el moment
de menjar i el bany. Ni Water Safety New Zealand
(www.watersafety.org.nz), ni l’australiana Royal
Life Saving Society (www.royallifesaving.com.au),
ni els nord-americans National Institutes of Health
(newsinhealth.nih.gov/issue/May2012/Featu-
re2), ni els Centers for Disease Control
(www.cdc.gov/healthywater; www.cdc.gov/home-
andrecreationalsafety), ni l’associació Safe Kids
(www.usa.safekids.org/water; inclou informació
en castellà), ni l’American Academy of Pediatrics
(http://pediatrics.aappublications.org/content/ear-
ly/2010/05/24/peds.2010-1264), ni la Clínica Ma-
yo (www.mayoclinic.com/print/childrens-he-
alth/CC00003)...
e
Però sí la Creu Roja Espanyola (www.cruzro-
ja.es/prevencion/verano_03.html), que, com la Ge-
neralitat, sembla que opta per una medicina més
folklòrica que científica (“Evita banyar-te mentre
estiguis fent la digestió”). Tots dos obliden, en can-
vi, advertir que nedar al mar o a la piscina després
de beure alcohol sí que és perillós. I aquí tenim un
altre motiu per aprendre anglès: accedir a informa-
ció seriosa sobre la nostra salut i la dels nostres fills.
Cada any moren nens i adults a les platges i pisci-
nes, però no moren per un tall de digestió, sinó ofe-
gats. Cal vigilar els nens contínuament (i això vol
dir contínuament, sense llegir el diari ni parlar pel
mòbil) quan són a l’aigua o prop de l’aigua, encara
que sigui la banyera o una piscina desmuntable. Fins
i tot quan saben nedar. Quan els nens són petits, cal
estar amb ells dins de l’aigua, a tocar.
e
Un nen menor de cinc anys no es pot deixar un se-
gon sol a la banyera (i si sona el timbre, que soni...).
Els braçals inflables són joguines, no salvavides. Les
piscines particulars són especialment perilloses, i
haurien d’estar (en molts països ho estan per llei)
completament envoltades per una tanca per impe-
dir que els nens hi puguin entrar (o caure acciden-
talment) quan els pares no vigilen.

Carlos González és doctor en pediatria

Carlos
González

Gemma Terés
Mare del Fiodor i el Pavel
e
Gemma Terés és periodista i viu a Berlín.
Els seus fills, el Pavel, de quatre anys, i el
Fiodor, de dos anys i mig, parlen rus amb el
seu pare i català amb la mare, però a l’escola
reben l’educació en alemany. A més a més,
tenen contacte amb altres famílies de parla
castellana. Això vol dir que tenen contacte
diari amb quatre idiomes diferents. “Han
crescut des que van néixer amb les dues
llengües –explica la Gemma–. I sempre fan
la distinció persona/idioma. Els dos ger-
mans sovint utilitzen l’alemany com a llen-
gua de joc entre ells, però, en canvi, quan jo
entro en la conversa, automàticament es
passen al català”.

Marta Fonollosa
Mare de la Mariona
e
La segona de les impulsores del blog Patu-
fets al món és Marta Fonollosa. Després de
viure un temps als Estats Units i a Berlín,
ara viu a la ciutat alemanya d’Ulm, a Baden-
Württemberg. La seva filla, la Mariona, de
sis anys, va néixer als Estats Units, però,
com totes les criatures, té molta capacitat
per adaptar-se a noves ciutats i nous idio-
mes. “A casa parlem en català, i la nena rep
l’educació a l’escola en alemany”, explica la
Marta. I puntualitza que la nena “se sent
molt orgullosa de ser catalana, tot i que té
poc contacte amb nens de parla catalana de
la seva edat”.

Marta Garrich
Mare del Zaki i la Leila
e
Marta Garrich treballa en l’àmbit del desen-
volupament i fent de traductora i professora
d’idiomes. El pare dels seus fills és sud-
africà, i la família, que ha passat els últims
deu anys entre Catalunya i Sud-àfrica, viu
des de fa quatre anys a Lenasia, un barri al
sud de Johannesburg. “La Leila, la més gran,
que té cinc anys, identifica el català amb els
avis. De fet, a l’estiu passa dos mesos a Cata-
lunya i l’apunto a un casal perquè jugui i es
relacioni amb nens d’aquí”, explica la
Marta. I això l’ajuda amb el català. “Ara bé,
quan tornem a Sud-àfrica, la seva parla quo-
tidiana va passant gradualment a l’anglès,
de manera natural”.

Montserrat Queralt
Mare del Marçal
e
Montserrat Queralt viu a West Cork
(Irlanda) enmig de prats. Treballa en tas-
ques organitzatives en una escola d’anglès i
dóna classes d’espanyol. El seu fill, el Mar-
çal, de cinc anys, parla català amb la mare i
l’anglès és la llengua que utilitza per parlar
amb el seu pare i a l’escola. “El català l’entén
i el parla bé, però per a ell aquesta llengua és
bàsicament el català de la mare, d’alguns
dibuixos animats, d’alguns contes i de la
família i els amics quan passem uns dies a
Catalunya. Quan jo li parlo en català davant
dels seus amics o dels mestres, moltes vega-
des canvia de registre i em respon en
anglès”, reconeix.
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Adolescència

Pare,
vull ser
ecologista

TRINITAT GILBERT
FOTO: MANOLO GARCÍA

R
ecordeu el Jaume
de la novel·la Pri-
mavera, estiu,
etcètera? Avui li

hauríem dit ecologista,
perquè era un enamorat
de la natura, l’admirava i
la respectava. L’autora del
llibre, Marta Rojals, en va
fer un retrat tan detallat
que sovint penso en ell
quan parlo amb altres
Jaumes. El periodista i
editor Cèsar Barba, funda-
dor de l’editorial Ecos
Travel Books (www.eco-
sediciones.com), especia-
litzada en viatges i natura-
lesa, també ho és. És
ecologista gairebé abans
fins i tot que la mateixa
paraula es pronunciés, i té
una manera de fer de la
qual les seves dues filles, la
Paula (20 anys) i la Mar-
tina (17), han begut sense
gairebé adonar-se’n.

“La frase «Pare, vull ser
ecologista» no l’han dita
obertament, però ja veig
que el que han vist a casa
ho practiquen i hi
excel·leixen”, diu el Cèsar.
És més, quan fan la com-
pra, són les filles les que
recorden al pare que es
fixi bé on estan fets els ali-
ments que compren.
“També m’alerten dels
plàstics, perquè optem
pels vidres sempre”.

La Paula, que estudia
comunicació audiovisual
a la Universitat Autò-
noma de Barcelona
(UAB), ha declarat als
pares que vol enfocar la
seva carrera als estudis
sobre el medi ambient.
“Aquest any s’ha matricu-
lat també a uns cursos de
medi ambient i canvi cli-
màtic que imparteix la
Universitat de Colúmbia
a través d’internet”.

Els pares no han
influït en aquesta decisió
professional, perquè han
deixat que les dues filles
optin per estudiar el que
més els agradi, però “a
casa s’han impregnat
d’unes maneres de fer
que els ha conformat la
manera de ser”. Per
exemple, els viatges que
sempre han fet han estat
per veure naturalesa. “El
que altres famílies apre-
nen en un museu nosal-
tres ho fèiem en una
fageda”. Sempre han
valorat la naturalesa, i les
filles han après a admi-
rar-ne la bellesa.

Seguir l’exemple
A la cuina de casa fa 20
que tenen quatre galledes
d’escombraries. És a dir,
que ho reciclen tot, abso-
lutament tot. I ho fan des
de fa 20 anys. Les filles
m’ensenyen les aixetes de
casa. Hi tenen uns aireja-
dors, que permeten un
flux abundant, però com
que l’aigua està barrejada
amb l’aire, l’aigua que es

fa servir és la meitat que
la que surt en una aixeta
normal. “Fa molts anys
que ho tenim, des que
som petites, i ara alguns
ajuntaments els han rega-
lat”. I una altra cosa, afe-
geix la Paula: “Jo vaig a
Bellaterra en transport
públic”. Sempre opten per
mitjans de transports
públics per als seus tras-
llats, i no com una neces-
sitat econòmica actual,
sinó com una forma de
respecte al medi ambient
de sempre.

¿I pel que fa a l’alimen-
tació? “Jo sóc l’únic vege-
tarià”, diu el Cèsar. “Sí,
però nosaltres som molt
respectuoses amb tot el
que mengem, i en els nos-
tres àpats sempre hi ha
molts vegetals i fruites”,
diuen la Martina i la
Paula. “Ja t’ho he dit,
quan anem a fer la com-
pra són elles les que em
fan fixar en les etiquetes,
per buscar aliments de
km 0, per dir-ho amb ter-
mes actuals i de moda”,
continua el Cèsar.

Arriba el dia que el fill declara que
opta per una ideologia, que tant
pot ser afí a la família com tot el contrari

“Veig que el que
han vist a casa
ho practiquen i
hi excel·leixen”,
diu el Cèsar de
les seves filles

El Cèsar diu que les
seves filles no van llegir
els articles que ell escrivia
com a periodista ambien-
tal en mitjans de comuni-
cació com la revista Inte-
gral, El Mundo de los
Pirineos, Descobrir Cata-
lunya. Eren petites. En
canvi, els seus llibres, com
El hogar ecológico (Salvat
editores) i Mamá, quiero
ser ecologista (Plaza
&Janés), els consulten.
“Quan tenen dubtes
sobre algun tema, sí que
veig que l’agafen per
mirar el que els inte-
ressa”, explica.

Generació sensible
El cas és que el Cèsar
s’adona que l’ecologisme
ha agafat embranzida. “Hi
ha hagut un canvi de
generació que està molt
interessada en aquests
temes, que ja ha estat edu-
cada en el respecte al
medi ambient, i està molt
bé que sigui així”. Fa 20
anys “no estàvem prepa-
rats per assumir aquests
reptes, i ara crec que sí,

perquè els joves ho fan
avançar”.

En aquest sentit, Sara
Lera, psicòloga especialit-
zada en psicologia clínica
de l’Hospital Clínic de
Barcelona, creu que els
pares poden reforçar les
idees dels fills adolescents
si veuen que opten valors
lleials, positius, que impli-
quen vincular-se amb la
societat i amb els proble-
mes dels altres. “Podem
tenir adolescents molt
tossuts, però justament
aquesta tossudesa els farà
ser perseverants, que ja és
un valor important”.

També cal tenir en
compte que “mentre són
joves, les ideologies
poden fluctuar, poden no
ser permanents per molt
que en un moment deter-
minat ho semblés moltís-
sim”. Ara bé, també hi ha
una altra consideració,
remarca la psicòloga:
“Podria ser que d’uns
pares molt radicals de
l’esquerra en sortissin
uns fills atrets per l’altre
extrem, i només per ser

EXEMPLE. El Cèsar ha traspassat a les seves filles,
la Paula i la Martina, la seva passió per la natura.
En el seu cas, l’afició els ve de mena.

SUPERAT. El Pedro Ródenas és vegetarià. El seu fill Jan ha fet un pas més i ha
decidit ser vegà: no menja res que provingui d’animals. FAMÍLIA RÓDENAS



11caracriaturesara DISSABTE, 3 D’AGOST DEL 2013

L’explorador reprimit

Ser jove,
esdevenir aturat

Primer no tenien adolescència. Eren nois i noies
debarriqueals14anyspassavenaserjovesobrers,
aprenents de l’explotació en poques setmanes de

taller. Després, amb les grans crisis industrials dels 80,
van descobrir que tenien adolescència però no tenien
feina. Era un nou temps per estar al carrer i no saber
què fer fins que l’ocupació posés fi al seu estat. El segle
XXI va néixer amb adolescència obligatòria i una jo-
ventut estudiosa que, de manera diversa, en un mo-
ment o altre trobava ocupació i sentit a la vida. Però,
superada la primera dècada, ens trobem amb llarga
adolescència i joventut indefinida, destinada a ser poc
menys que eternament aturada.

Escric el mateix dia que el Parlament parla dels jo-
ves aturats. Encara no he sentit els laments política-
mentcorrectesque,segur,espronunciaraniesperoque,
entre tots plegats, facin alguna proposta sensata i apli-
cable. Però, què significa ser adolescent sense pensar
en la feina? ¿Ser jove construint-se sense referències a
unaocupacióqueordenilavida?Quèsignificaviureen
present negatiu sense pensar en un futur en negre?

Què estructura la identitat?
Les crisis econòmiques anteriors van aconseguir que
l’eix per a la construcció personal deixés de ser el tre-
ball. L’oci, les relacions, les activitats compartides van
passar a estructurar la identitat. La precarietat i l’ex-
plotació van aconseguir que desaparegués la cultura
del treball. Anar a la feina passava a ser una simple for-
ma d’obtenir diners per fruir de moments i situacions.
Pocs joves tenien la sensació que els aportava alguna
cosa més. Tanmateix, mentre eren la part més impor-
tant de la societat, encara podien protestar, posar en
crisi el sistema. I ara? Què poden fer quan no tenen fei-
na, treballen en precarietat esclavista i són una mino-
ria social?

Si aquesta societat de grans vol fer alguna cosa per
als seus ciutadans joves no n’hi ha prou de reduir la xi-
fra d’atur. Ha de pensar com tenir adolescència amb
experiències formatives diverses més enllà de la rigi-
desa escolar. Com tenir joventut amb experiències
pràctiques d’aplicació del que saben a la vida real, ex-
periències laborals humanitzadores alternades amb
les experiències formatives. Joves ocupats amb retri-
bucions destinades a passar-ho bé i a fer plans. Possi-
bilitar vides en què ser jove signifiqui poder-se eman-
cipar i decidir sobre la pròpia vida i que tingui algun
sentit.

Jaume Funes

Jaume Funes és
psicòleg, educador
i periodista

diferents dels pares, per
un sentit inconformista”.

Dit amb altres parau-
les, no sempre totes les
ideologies per les quals
optin els fills adolescents
han d’agradar als pares.
Ara bé, si des de petits
s’han construït ponts de
diàlegs, de respecte i
d’ajuda mútua, els fills
adolescents podran tenir
un sentit crític, que no els
porti a rebutjar les postu-
res dels pares, i a l’inrevés.

Ara bé, si una postura
molt radical s’acompanya
d’alteracions de la con-
ducta, canvis d’hàbits i,
sobretot, deteriorament
del funcionament social,
acadèmic i personal, “és
que pot estar iniciant-se
un trastorn psicopatolò-
gic que necessitaria una
valoració per part dels
especialistes en salut
mental”, apunta Lera.

Finalment, la psicòloga
també indica que els can-

Pare, vegetarià;
fill, vegà
Un pas més
e
El metge naturista
Pedro Ródenas
(www.integralcentre-
medic.com) és vegetarià.
La seva dona, també. I
els seus dos fills, també.
Però el Jan, de 16 anys,
fa tres anys va decidir
fer un pas més enllà.
“Havia sentit a parlar
del veganisme, i vaig
començar a documen-
tar-me”, explica. També
l’hi va consultar al seu
pare. “Tenia clar que era
una opció més saludable
i, a més, concordava amb
el meu pensament de
respectar els animals”.

Així doncs, fa tres
anys, quan el Jan en
tenia 13, va decidir ser
vegà, és a dir, no menjar
cap aliment que provin-
gui de l’explotació dels
animals. “I el mateix dia
que ho va decidir ho va
començar a practicar”,
assegura el seu pare. El
Pedro és al seu costat
escoltant-lo, i diu que ell
sempre s’ho havia plan-
tejat però que mai no
havia tingut la força de
voluntat per fer aquest
pas. En canvi, el Jan té
la voluntat per empor-
tar-se el menjar de casa
si sap que no trobarà
enlloc la seva opció. Si
els amics volen fer un
entrepà, ell en dema-
narà un de verdures. Si
algú l’hi demana, explica
que ell és vegà, però
tampoc no en fa ban-
dera. “A l’institut, a
l’assignatura d’ètica –em
diu ara el pare–, va fer un
powerpoint per explicar
tots els arguments que
l’havien portat al vega-
nisme. I ho va explicar
molt bé”. El Jan és tan
coherent amb els seus
pensaments que tampoc
no porta sabates ni cintu-
rons de pell o de cuir o
cap peça de roba que
s’hagi produït per
l’explotació animal.

vis de tendències, de gus-
tos i d’ideals també tenen
a veure amb personalitats
immadures. “Pot ser que
un dia ens diguin que
volen ser ecologistes, i
l’endemà que volen ser
paracaigudistes”. En
aquests casos, no cal alar-
mar-se ni reaccionar gaire
a aquests canvis de pensa-
ment, sinó que cal aprofi-
tar-ho per debatre amb
els fills el bo i dolent de
cada postura.e



c12 aracriatures DISSABTE, 3 D’AGOST DEL 2013 ara

Lleure

Animals,
en el seu
hàbitat

XAVIER TEDÓ
FOTO: ANNA ROIG

N
o es tracta d’un
zoo ni un parc
temàtic, el Molló
Parc és una fines-

tra oberta a la fauna i la
flora en el seu entorn
natural, a la privilegiada
vall de Camprodon.
Caminant per les 10 hec-
tàrees que ocupa el bosc i
els prats que el delimiten,
el visitant pot observar
com s’alimenten, es rela-
cionen o juguen tots
aquests animals autòc-
tons del Pirineu que sem-
pre havien format part del
nostre paisatge. Tots gau-
deixen d’una àmplia zona
i alguns fins i tot campen
lliures. “Els tres óssos
bruns tenen un tancat de
3.500 metres quadrats”
explica Toni Solé, màxim
responsable del parc. I
fins a aquesta primavera
eren només dos. Els cui-
dadors del parc, però, van
adonar-se que la Keta,
una ossa bruna de sis
anys, necessitava un com-
pany més jove amb qui
jugar perquè la Wendy,
que ja en té 20, no li fa
gaire cas. A la primavera
va arribar el petit Bru, que
només té un any i mig i
que prové, com la resta
d’animals, d’un zoològic.
“Són animals irrecupera-
bles en llibertat”, explica
Solé. La seva incorporació
amb la família d’óssos del
parc no està resultant
fàcil. Després d’ubicar-lo
durant algunes setmanes
al mateix tancat, però en
un espai separat per afa-
vorir una primera presa
de contacte, aquest mes
de juny van deixar-lo amb
les altres dues ósses. La
convivència ha durat
poques setmanes. “El
procés d’adaptació està

resultant difícil, l’hem
hagut de separar de nou
perquè, sobretot la gran,
encara que la Keta també
s’hi animava, el marcava
ensenyant-li les urpes o
bramant”, assenyala Fer-
ran Doliu, un dels cuida-
dors del parc, que asse-
gura que ho fan per una
qüestió de territorialitat i
jerarquia. Sigui com sigui,
ni ell ni la resta de mem-
bres de l’equip defalleixen
i esperen que ben aviat ja
puguin estar tots junts.
Aquesta es una de les his-
tòries que amaga el parc i
que convida el visitant a
tornar-hi mesos més tard
per veure’n el desenllaç.

Benestar dels animals
La iniciativa de muntar
un parc d’animals va néi-
xer en un viatge a França.
Solé volia tenir tot aquest
terreny net perquè estava
abandonat i en una
excursió a un poble va
visitar un jardí de plantes
aromàtiques que li va fer
obrir els ulls: “Només hi
havia petúnies i rosers,
però estava ple i vaig pen-
sar que si fèiem bé un
projecte semblant podria
tenir èxit”. Després de
visitar un parc d’animals
a França i posteriorment
un altre a Àustria va deci-
dir importar el model al
Ripollès. No ha estat un
camí fàcil: “Vam trigar
cinc anys a obtenir els
permisos perquè érem els
primers i la Generalitat hi
era molt reticent, perquè
Medi Ambient deia que
els animals degradaven la
muntanya”. Solé ho atri-
bueix al tancament del
parc de Sobrestany que la
policia local de Torroella
de Montgrí va clausurar
el mes de març del 2008
després que el departa-

ment de Medi Ambient
l’hagués retirat del regis-
tre de nuclis zoològics de
Catalunya per estar en
condicions deficients i no
tenir ben atesos els gai-
rebé 400 animals que hi
vivien. És una realitat que
contrasta amb la filosofia
del Molló Parc, que és que
els animals gaudeixin del
màxim benestar. Un ben-
estar que passa per no
sobrecarregar el parc:
“Volem que els animals
estiguin bé i la millor
prova que ho estan és que
crien”. El naixement de
muflons, cabres, daines,
porcs senglars i un gat
mesquer aquest últim
any així ho avala. “Tenim
vuit daines i no en volem
més perquè si en tingués-
sim més no hi hauria
herba, només terra.
L’objectiu és conservar el
territori com era abans
perquè a la gent li agrada
com està ara”. El fet que
tots els animals provin-
guin de zoològics obliga
els cuidadors del parc a
corregir algunes actituds
pròpies de conviure en
llocs reduïts, com ara
l’estereotípia. “Quan van
arribar al parc les guineus
sempre feien el mateix
trajecte de manera malal-
tissa, es limitaven a cami-
nar de punta a punta del
tancat”. Amagant-los el
menjar, els cuidadors van
aconseguir que en poc
temps el Zip i el Zap dei-
xessin enrere aquesta
obsessiva conducta. Una
tècnica que també utilit-
zen amb els llops i el linx
amb l’objectiu d’estimu-
lar-los a l’hora de buscar
menjar. “Als óssos, de
tant en tant, els pintem
mel als arbres o hi posem
fruita o excrements de
muflons per potenciar el

Passejar entre cabirols o alimentar les
marmotes és la millor manera d’entrar
en contacte amb els animals

“Volem que els
animals estiguin
bé i la millor
prova és que
crien”, diu Solé,
del Molló Parc

Es poden veure
de prop molts
animals perquè
estan molt
familiaritzats
amb els humans

seu principal sentit,
l’olfacte”. Fins i tot, els
diumenges no donen
menjar a cap animal per-
què “a la muntanya tam-
poc es menja cada dia”.

Sense por
Si al bosc la majoria dels
animals fugen quan
veuen un home, aquí
s’han acostumat a la seva
presència i viuen aliens a
la mirada humana. Els
cérvols no s’aixequen
quan el visitant s’hi
acosta i les daines pastu-
ren i mengen herba a pocs
metres de les càmeres
fotogràfiques. Però com
s’aconsegueix que es
familiaritzin amb els
humans? El màxim res-
ponsable del parc revela
que “de ben petits” els ali-
menten “amb biberó i així
es familiaritzen amb les
persones”. Aquesta proxi-
mitat permet que els visi-
tants puguin donar men-
jar fins i tot a les
marmotes, que acostu-

men a ser molt cautes:
“Sempre n’hi ha una que
vigila mentre les altres
van menjant i si nota
algun perill emet un crit”,
explica el Ferran, mentre
talla trossos d’enciam i
pastanaga perquè els
nens els hi donin. “No els
hi llanceu, els hi heu
d’acostar a la boca”, els
explica després que un
dels nens tiri l’enciam
lluny i totes fugin cap a
dalt de la muntanya. El
nen, però, no les té totes i
quan el cuidador no el veu
torna a llançar la pasta-
naga a can Pistraus. A
banda del panell informa-
tiu que hi ha al costat de
cada animal i que explica
les seves principals carac-
terístiques, els cuidadors
del parc, que sempre són
a la zona de les marmotes
i dels óssos, les dues espè-
cies que desperten més
interès, expliquen anèc-
dotes d’unes bèsties que
només veure’ls ja s’acos-
ten a ells: “Les marmotes

OBSERVACIÓ. Al Molló Parc les criatures tenen
oportunitat de veure de ben a prop diferents
animals i fins i tot de donar-los el menjar.
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La cua de Quiró

La paradoxa
finesa

El coneixement és valuós perquè
és escàs i difícil d’aconseguir. Cal
esmerçar-hi molt d’esforç al llarg

de molt de temps. Una veritat elemen-
tal desagradable, perquè constitueix
una ofensa per a la moderna consci-
ència democràtica, i per això ens en-
testem a negar-la. Es dóna per fet que
una democràcia sana requereix una
ciutadania culta (més que no pas una
de republicanament virtuosa) i, en
conseqüència, s’ha volgut fer del sa-
ber un fenomen de consum de mas-
ses. Això es podia assajar de dues ma-
neres: animant la gent a esforçar-se
per arribar al saber o rebaixant el sa-
ber per fer-lo accessible. Aquesta ha
estat l’opció de l’antiintel·lectualis-
me (o com diríem avui, de la progra-
mació per competències).

Els resultats efectius d’aquesta re-
núncia a l’ambició teòrica de l’alum-
nat han estat denunciats no fa gaires
dies per un grup de professors uni-
versitaris de matemàtiques de Fin-
làndia, que han publicat una nota en
què posen de manifest que els conei-
xements matemàtics dels alumnes
del país europeu amb millors resul-
tats a PISA han caigut de manera alar-
mant en els últims anys.

Coneixements reals
El que avalua PISA –que és exacta-
ment del que nosaltres volem ser ava-
luats– és la competència per a la vida
corrent de ciutadans poc ambiciosos
amb els seus coneixements. En po-
dríem dir que avalua l’alfabetització
matemàtica bàsica de la població. Pe-
rò les matemàtiques que calen per fer
una carrera de ciències o de tecnolo-
gia van molt més enllà de l’alfabetit-
zació. Vull creure que per fer filolo-
gia catalana també es necessita alguna
cosa més que saber llegir i escriure en
català. Per superar les proves de ma-
temàtiques de PISA n’hi ha prou de
tenir la competència lingüística ade-
quada per entendre l’enunciat d’un
problema elemental. Els alumnes
(que no són criatures, tenen 15 anys)
no necessiten tenir cap noció d’àlge-
bra, de geometria, de fraccions, de re-
solució d’equacions, etc. Tot això se
suposa que no és necessari per a la vi-
da corrent d’una ciutadania demo-
cràtica culta.

Com a conseqüència, les universi-
tats cada cop han de dedicar més re-
cursos a impartir conceptes que els
alumnes ja haurien d’haver estudiat
abans. La paradoxa finesa és que quan
s’avaluen els coneixements matemà-
tics reals dels alumnes en proves in-
ternacionals apareixen
molt per sota de la mit-
jana. Són un país molt
mediocre.

Gregorio Luri

Gregorio Luri és
doctor en filosofia
i educador

no tenen nom perquè són
difícils d’agafar i no
podem saber quina és
mascle o femella”. O que
enguany han hivernat sis
mesos justos, des del 19
d’octubre fins al 19 d’abril.
Els esquirols no dormen,
però són les bèsties més
difícils de veure del parc.
Els que són omnipresents
són els voltors, que com la
resta d’aus protegides que
hi ha al parc estan lesio-
nades i són també irrecu-
perables.

Amb l’objectiu de
recuperar tota la fauna
existent fins fa uns anys
als nostres boscos, el
parc va reintroduint
només animals propis
d’aquestes contrades.
Enguany ha entrat una
geneta i el curs vinent
volen incorporar a la
família un gall fer, un gat
salvatge i llúdrigues, que
nedaran en una immensa
piscina que estan disse-
nyant perquè el visitant
pugui veure els seus

ràpids moviments sota
l’aigua.

Des de fa un temps,
aquesta experiència de
veure animals en llibertat
també es pot viure a la
Vall d’Aran, amb l’Aran
Park, a Bossost. En un
entorn de natura salvatge,
aquest parc permet des-
cobrir la fauna i la biodi-
versitat de les muntanyes.
A l’Aran Park s’hi poden
observar óssos, linxs,
llops blancs i cérvols, per
exemple.

Visites escolars
Conèixer el comporta-
ment dels animals, la fun-
ció que desenvolupen en
l’ecosistema o els perills
que els amenacen. Això és
el que aprenen els alum-
nes de primària i primer
cicle de secundària que
visiten el parc de Molló,
que reben la informació
necessària per ser consci-
ents que cal protegir la
fauna, especialment els
animals salvatges de la

Al Molló Parc
s’han anat
reintroduint
espècies pròpies
d’aquesta zona
de muntanya

Des del mes
d’abril es pot
visitar un nou
parc d’animals
en semillibertat,
l’Aran Park

zona. Acompanyats per
un monitor, els escolars
fan tot el recorregut,
granja inclosa, i desco-
breixen les peculiaritats
de cada animal. El parc
també ofereix la possibili-
tat de fer tallers després
de dinar a les dues zones
de pícnic habilitades. Uns
tallers en forma de joc que
permeten identificar pet-
jades i altres rastres de
mamífers o relacionar
diferents hàbitats amb les
aus del parc. Paral·lela-
ment, els responsables
del parc han elaborat un
dossier educatiu adaptat a
cada cicle perquè els
alumnes el facin a la tor-
nada a l’escola. Solé no
amaga que les retallades
als centres educatius
estant afectant el nombre
d’alumnes que visiten el
parc. Que no hi hagi riua-
des de turistes, ni tan sols
a l’estiu, es converteix,
però, en un valor afegit a
l’hora de gaudir d’un
espectacle únic.e
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Família

Transmetre
(o no) la fe

MARC VIDAL

H
i ha famílies que
ho tenen clar. I
d’altres que gens.
N’hi ha que s’hi

llancen i d’altres que en
fugen. En la qüestió de la
fe, tothom té la seva opció.
Sobretot quan no es
tracta d’un gran debat
sobre la dimensió espiri-
tual de la persona sinó
d’endinsar-se en els senti-
ments que inspiren el
nostre dia a dia. ¿Com
eduquem aquesta dimen-
sió transcendental? ¿Cal
recórrer a la religió, al
cristianisme?

“Una de les coses més
importants que podem
fer per un fill és mostrar-
li el camí espiritual. Per-
què les coses que haurà
d’afrontar a la vida poden
arribar a ser tan dures
que, si hi ha un camí espi-
ritual, hi ha una força. Si
no, penso que la persona

fàcilment es perd”, asse-
gura Lluïsa Geronès, una
mare de família que ha
explicat la seva experièn-
cia al llibre Com viure
Jesús en família (Ed. Pòr-
tic), que acaba de publi-
car la periodista Sandra
Buxaderas.

Experiències familiars
Al llibre es recullen les
experiències de quinze
famílies que s’han prestat
a parlar de com transme-
tre avui la fe i els valors
cristians als seus fills.
Però en una societat laica
–encara que plena de
referents cristians– hi ha
qui dubta de si la religió és
la via idònia per iniciar els
nostres fills en la trans-
cendència.

Si s’opta per la fe, la
principal conclusió de
Sandra Buxaderas és que
no es pot llegar en herèn-
cia i que són els pares,
amb coherència, els que

han de donar exemple i
convertir-se en testimoni
contagiós i engrescador
dels valors cristians. “Els
pares han de viure Jesús
autènticament, no n’hi ha
prou anant a missa o
beneint la taula. Si a casa
no es viu Jesús amb entu-
siasme, és difícil transme-
tre la fe”, diu Buxaderas.

“Per mi la fe ha de ser
molt vivencial, la mística
no arriba als nens”, asse-
gura Imma Cuscó, mare
del Martí i la Meritxell,
que viu la fe amb molta lli-
bertat –no s’obliga a anar
a missa cada diumenge–
però la considera un pilar
important de la seva vida.

“M’agrada molt la idea
de vivència per referir-se
a la fe”, explica Pere Vila-
seca, pare i membre de
l’equip de Projecte Edu-
catiu de l’Escola Pia de
Catalunya. “Això va molt
més enllà de la doctrina,
els dogmes i les pràcti-

En una societat laica però plena de referents
cristians, les famílies es plantegen si cal educar, i
com, la dimensió transcendental dels seus fills

Mostrar un camí
espiritual als
fills els dóna
força per
afrontar els
reptes de la vida

Si s’opta per
transmetre
la fe, els pares
han de donar
testimoni amb
el seu dia a dia

ques religioses que
podem considerar anti-
quades. En canvi, si s’han
viscut els valors profunds
del cristianisme a casa
com una experiència, per-
duren en formes dife-
rents, molts cops no reli-
gioses”, reflexiona Pere
Vilaseca abans de pregun-
tar-se: “Com en diran?
Jesús? No ho sé… Els aju-
daria, els donaria estabili-
tat, però no cal preocu-
par-se excessivament per
això”.

Treballar valors
“Treballar uns valors que
van en la línia de Jesús,
com ara la gratuïtat, el
compromís, la compas-
sió… ¿Això conduirà els
nostres fills al sentiment
de transcendència de
Jesús? És difícil de dir,
però sí que val la pena que
vegin que hi ha un altre i
que hi ha coses que ens
han de revoltar, aquesta
és la base de l’esperit de
Jesús”, explica l’escolapi
Enric Canet.

“Hi ha persones atees,
agnòstiques o d’altres
religions que segueixen
molt millor el missatge
de Jesús que molts dels
que ens diem cristians
–admet Sandra Buxade-
ras–, però també penso
que el que val la pena a la
vida és el que ell repre-
senta: l’amor, l’altruisme,
lluitar contra l’ego perso-
nal o l’afany de diners o
d’estatus. Lluitar per la
dignitat de la persona i
estimar la Creació”.

Parlar obertament de
la fe i compartir-ne expe-
riències, com al llibre
Com viure Jesús en famí-
lia, és més complex del
que sembla. Sobretot
quan és una vivència
entre pares i fills i s’entra
en xoc amb els postulats
de la mateixa Església en

qüestions tan directa-
ment relacionades amb la
família com ara el divorci,
l’homosexualitat o els
mètodes anticonceptius.
“Si una decisió de la jerar-
quia la consideres contrà-
ria al missatge de Jesús,
has d’actuar amb consci-
ència, amb criteri propi,
perquè l’Església, com les
persones, també es pot
equivocar”, afirma Sandra
Buxaderas.

¿I si a la parella un dels
dos no és creient? Aquest
és el cas d’Imma Cuscó i
Andreu Brunat. A ella
l’omple la fe però ell és
agnòstic i reflexiona: “Jo
permeto que els fills
siguin educats en la fe
amb el benentès que hi ha
coses que no són accepta-
bles, que tindran també la
visió de l’altra banda i que
podran triar quan tinguin
maduresa”.

I hi ha pares que, mal-
grat que ho volien, no han
aconseguit transmetre la
fe. “Ens posem nerviosos
quan no van a missa, quan
no creuen, però si no con-

ACTIVITATS A LA NATURA La convivència en grup i
el contacte amb la natura són moments idonis per
treballar la transcendència. COLÒNIES JORDI TURULL

TESTIMONI. L’Imma Cuscó i l’Andreu Brunat, amb els seus fills Martí i Meritxell,
expliquen al llibre Com viure Jesús en família la seva experiència. FERRAN FORNÉ
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Separats amb nens, uniu-vos!

El vertigen de
les vacances

Les primeres vacances dels sepa-
rats amb criatures acostumen a
ser dures. Encara estem atordits

per la separació i ens veiem incapa-
ços de tornar a l’apartament o a la ca-
seta que llogàvem quan estàvem junts,
de manera que hem de començar de
nou, pensar un lloc, posar-hi una il·lu-
sió que no tenim i mirar de convèn-
cer les criatures que no passa res i que
ens divertirem moltíssim. Per això,
després de l’experiència, hi ha sepa-
rats que arriben a la conclusió que
passar l’estiu sols amb les criatures
no funciona, i busquen a veure si hi
ha viatges, estades, qualsevol cosa per
a separats amb nens.

A mi no m’han agradat mai els vi-
atges en grup. Reconec que l’únic que
he fet, a Rússia quan encara existia
l’URSS, va ser també un dels més di-
vertits. Però crec que un grup nom-
brós, quan viatja, perd la porositat, la
vulnerabilitat que tens quan viatges
sol o en parella. Els grups nombrosos
transporten amb ells massa coses,
traslladen allà on van el soroll del seu
món, els seus prejudicis, les seves his-
tòries. El grup protegeix, aïlla de l’en-
torn, i, com un científic maldestre, al-
tera massa el que la gent que en forma
part observa o experimenta. L’expe-
riència del propi grup acaba sent més
important que el racó de món que vi-
sites i la gent que hi viu.

Relació sense defenses
Per a mi, formar part d’un grup de
quaranta espanyols amb sandàlies i
ronyoneres que envaeixen la cabana
d’un massai no té cap gràcia. I si no
m’agraden els viatges organitzats,
penso que encara m’agradarien
menys els viatges per a separats amb
criatures. Quina mandra descobrir ja
el primer dia que al grup no hi ha la
mena de gent que t’imaginaves, i que
te les hauràs durant deu o dotze dies
amb criatures consentides, amb nens
abduïts per les maquinetes o amb do-
nes que porten de viatge més la seva
condició de mares que de dones.

De la mateixa manera que el viat-
ge organitzat t’evita (o et pren) el ver-
tigen mateix del viatge, aquesta sen-
sació de desemparament que pots
arribar a experimentar quan ets l’únic
estranger d’un autobús en un país es-
trany, el viatge dels separats amb nens
et pren el vertigen meravellós de re-
lacionar-te sense defenses amb els
teus fills. No res: el primer estiu s’ha
de passar com es pugui. Però el segon,
i els que vindran, més que
problemes, són grans
oportunitats.

David Cirici

David Cirici
és escriptor

sideren l’altre com un
germà… Això sí que ens
hauria de posar nervio-
sos!”, assegura Pere Vila-
seca, que conclou: “Així
com fa uns anys això de
creure era blanc o negre,
ara no és així, ara és una
gamma de grisos infinita.
Cadascú se situa en una
zona diferent i al llarg de
la seva vida anirà canviant
de posició. ¿Jo sóc cre-
ient? No ho sé! Jo busco,
m’interessa trobar sentit
a la vida, la vida no tot és
atzar, la vida val la pena,
tot això per a mi és
creure”.

El risc de l’integrisme
Que els temps canvien ho
té clar l’Enric Canet: “La
nostra manera de viure la
fe ja és molt diferent de la
que imaginaven els nos-
tres pares. La vida canvia,
només cal pensar en com
és i com era la vida de
parella, i ens hi anem
adaptant. El que és preo-
cupant són les ganes de
retorn al passat, cap a un
integrisme perillós”.e

Recursos
Idees per acostar-se a la
transcendència en família
e
La natura
Un moment ideal per treballar la transcendència són
les sortides a la natura, les excursions. Després d’un
esforç que semblava impossible, ens plantem davant
d’un paisatge encisador. Admirar-lo i sentir-ne la
bellesa remou l’interior dels nostres fills.
e
El silenci
Buscar un espai tranquil i aturar-se un moment al
llarg del dia amb els nostres fills. Relaxar-se, respirar
pausadament, deixar anar els pensaments i que fluei-
xin. Aïllar-se i centrar-se en un mateix ajuda a reco-
nèixer la dimensió espiritual de la persona.
e
La revolta
Clamar contra la injustícia, contra allò que ens fa
trontollar interiorment. Fer-ne una reflexió en famí-
lia, rebel·lar-se –i actuar– contra el patiment de
l’altre. Treballar l’esperit de comunitat i de fraterni-
tat en un món plagat de desigualtats.
e
La coherència
Viure en família els valors que volem transmetre. Si
els fills no escolten no cal preocupar-se, estan obser-
vant. Si volem que siguin altruistes, compassius, que
sàpiguen compartir o perdonar, ho hem de fer primer
tot els pares i mares.

A l’escola
I l’assignatura de
religió?
e
“L’aula no és el lloc
ideal per educar en la
fe, ho és la família i la
parròquia”, admet la
Maissa Noguera, pro-
fessora de religió en un
IES de Barcelona. El
que es treballa a les
escoles i instituts és la
cultura religiosa,
entendre que darrere
de qualsevol experièn-
cia de religió hi ha una
vivència transcendent.
La intenció no és cristi-
anitzar ni fer teòlegs:
“Quan fas només reli-
gió catòlica es crea una
línia defensiva en els
alumnes”, explica Pere
Vilaseca. En canvi, par-
lar de les religions obre
una perspectiva de
mires que porta els
alumnes a fer-se pre-
guntes fonamentals,
profundes.




