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Família

RECURSOS. Buscar el consens,mantenir una
coherència educativa imeditar les respostes
facilita el treball en equip dels pares.La importància

d’anar a l’una
Ordres contradictòries

T. GILBERT
FOTO: GETTY IMAGES

L
apel·lículadels fets
pot ser la següent:
el fill volmenjar
llaminadures i pre-

gunta si pot fer-ho.Lla-
vors, undels paresdiuque
sí i l’altremastegaunno
benclar. ¿Aqui farà cas la
criatura? “Sinohihauna
bona relaciód’efectivitat i
sinceritat i d’equilibri cri-
atures-pares, el fill triarà
l’opcióqueel beneficia, és
adir,menjar-ne”, diu
RamonCasals, professor i
autordels llibres 100pre-
guntes que ens femels
pares (Ed.Proa) i dePre-
venir el fracàs escolar des
de casa (Ed.Graó).En
canvi, si el fill té clar que
formapart d’unnucli
familiar, que se’l té en
compte, queaporta el seu
grade sorraperquè tot
rutlli, quequans’hande

prendredecisions se li
pregunta la sevaopinió,
“aclarirà la contradicció, i
noen trauràprofit”. És a
dir, el fill intentarà aclarir
la contradicció.

LapsicòlogaSílvia
Pujol (www.silviapu-
jolpsicologa.com)pensa
que les contradiccionsno
hauriend’aparèixer sihi
haunbontreball depare-
lla. “Abansdeserpares,
s’hadeserunabonapare-
lla, quevoldir acceptar-se
i respectar-se l’una
l’altre”, reflexiona.Si
aquesta feinanoestà feta,
les contradiccionssurten,
perquèelspares sónper-
sonalitatsdiferentsque
tenenopinionsdiverses.A
lapràctica, segons lapsi-
còlogaSílviaPujol, voldria
dirquesi la criatura
demana llaminadures iun
de laparellaharespost
dient sí, l’altrehaderes-

pectar ladecisió,malgrat
queopini el contrari. “En
canvi, si l’altre responde
maneracompulsivadient
el contrari, voldirqueno
hihani confiançani
empatia”. I això faràque
primernoestiguin
d’acordenel temade lla-
minadures, quemésenda-
vanthihagincontradicci-
onsper l’horaqueels
adolescentspodentornar
al vespre iquequantin-
guinels fills grans s’ado-
ninque falta comunicació
entrepares i fills. “Sónuns
patronsquees repeteixen
fil per randasi laparella
no fauntreballprevi”.

Buscar el consens
Per la seva banda, Ari-
adnaPérez-Domingo,
investigadora a laUniver-
sitatAutònomadeBarce-
lona i psicòloga delCen-
tre de SalutMental
Infantojuvenil de Sants-
Montjuïc (CSMIJ), opina
que les contradiccions
formenpart de la vida
mateixa, perquè cada
persona té les seves opi-
nions i les seves idees de
coms’hande fer les coses.
“També són inevitables
que es donin en la parella,
però aixòno vol dir que
nohagin de fer un esforç
per no traspassar-les als
fills”. Així doncs, pensar
queno ens contradirem
ésun fracàs, perquèpas-
sarà, però sí que és possi-
ble no fer arribar la con-
fusió als fills. Com?Amb
el diàleg. “Els pares no
handeparlar només
quanhi ha situacions
límit, quan s’handebus-
car consensos en situaci-
ons desesperades, sinó
quehande tenir espais de

Tradicionalment s’ha pensat que a les parelles sempre hi havia

d’haver un repartiment de papers: el policia bo i el policia dolent.

Així la criatura sabia a qui s’havia d’adreçar per aconseguir segons

què i amb qui era més difícil negociar. Ara, en canvi, els psicòlegs

opinen que els pares han de compartir i consensuar les
opinions per no confondre els fills amb punts de vista diferents

“Si no hi ha un
bon equilibri, el
fill triarà l’opció
que el beneficia”,
diu Ramon
Casals, professor

Els pares han
de tenir espais
de diàleg
constant sobre
les qüestions
quotidianes

COMPARTIR.Noés bo que sempre sigui o bé el pare o bé lamare qui assumeixi
la responsabilitat de renyar el fill: el criteri ha de ser elmateix per a tots dos.

abans de respondre,
poden dir: “Unmoment,
que ho parlem”. I després
ho decideixen conjunta-
ment. “Els fills veuran
que funcionen comun
equip, que no hi ha un joc
de tenis, ple de confusió,
en què ha d’anar a una
banda o a l’altra per
aconseguir segons què”,
raona. Amés, també està
bé fer-los esperar, perquè
estan acostumats a acon-
seguir-ho tot demanera
immediata. Permolt que
s’enfadin, perquè sempre
volen la immediatesa, no
estàmalament dir-los:
“Hohemde parlar entre
els pares; ara t’ho diem”,
assegura la psicòloga. Ni
que siguimenjar llami-
nadures!

Ser coherents
MiguelMartínezLópez,
autordel llibreCómo
abordar los pequeños y
grandes conflictos cotidia-
nos (Ed.Graó), aposta
perquèels pares tinguin
sempreunacoherència

diàleg constant de les
qüestions quotidianes”.

Unaaltra eina, amés
del diàleg, és controlar la
impulsivitat pernodir la
nostrademanera imme-
diata. La idea tan típica
que la criaturapregunti i
queunmembrede la
parella respongui “Pre-
gunta-l’hi a lamare”obé
“Pregunta-l’hi al pare”no
és vàlida, perquè lapare-
llahade transmetre als
fills que lesdecisions es
prenenconjuntament, i
noque l’uno l’altreho
decideix.Tampocnoés
vàlidqueunmembrede la
parella agafi el rol depoli-
cia bo i l’altre el dedolent.
“Si es fa així, les criatures
hocapten ràpidament, i
sabranquehihaurà coses
queaconseguiranmés
fàcilment si hopregunten
a l’unoa l’altre”, continua
explicant lapsicòlogaAri-
adnaPérez-Domingo.

Tornema l’exemple
pràctic. La criatura pre-
gunta si potmenjar lla-
minadures. Els pares,
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Separats amb nens, uniu-vos!

De qui és aquesta

polsera, papi?

Voleusaberunadiferènciacuri-
osa entre els fills dels separats
ielsquenohosón?Elsprimers

aprenen a dissimular –i en van per-
feccionantlestècniques–quanveuen,
troben, escolten o perceben alguna
cosa que relaciona els seus progeni-
tors ambuna possible nova relació.
Els segons, engeneral, no tenenmo-
tius per fer-ho, i si ho fessin seria to-
taunaaltrahistòria.Hohecomentat
ambaltresseparats, icoincidim:siels
nens es trobenuna polsera a casa el
pare, o una bufanda que no és de la
mare a casa lamare, elmés possible
és quenopreguntin res i no s’entre-
tinguin gaire amb l’objecte en qües-
tióalesmans.Esveud’unahoralluny
que la descoberta de la polsera, de la
bufandaod’objectesopistesméselo-
qüentsnoelsdeixa indiferents.Però
dissimulen tantcompoden.

Enaquestsbrevíssimsinstantsque
hi ha entre elmoment en què lami-
rada del nendescobreix alguna cosa
i la decisió dedissimular, de fer com
si res, el separat o la separada també
téunmomentdedubte: siafrontar la
descobertadelnenambalguncomen-
tariexplícitoacceptarel seusilenci i
fer veure quenohemvist el quehan
vist. ¿Peròelsnostres fillsnopensa-
ranquesomidiotes,sinoelsdiemres
i femveurequenoenshemadonatde
comesmiravenlapolserao labufan-
da?Sinodiemres,¿nopensaranque
la troballa és encaramés reveladora
i definitiva?

Opció encertada
Triar el camí delmig no estàmala-
ment: “Aquesta bufanda (o aquesta
polsera) se l’ha deixada algú”. Té
l’avantatge que, amés de dir la veri-
tat, deixes clar que ets un adult, que
fas la tevavida iquenocalqueels fa-
cisparticipardetot. Ique,dientalgu-
na cosa, els convides a dir-hi la seva,
si en tenen ganes. Coses com ara:
“Quinalgú, papa”? “Doncsalgú”, els
diria jo, perquè no crec que hàgim
d’explicar tot el que fem i de qui són
totes les polseres o totes les bufan-
des.Hihaseparatsquefanelcontra-
ri, imés aviat els agrada fer còmpli-
ceselsseusfillsdelessevesaventures
amoroses,enunintent impossiblede
tornara l’adolescència.Peròalsnens
aixònoels fa cap gràcia. Emsembla.
Amés,aixòdedissimular i, sobretot,
ser discret, no preguntar gaire i evi-
tar la invasió de la privacitat dels al-
tres, encara que sigui bastant intuï-
tiu, tambés’hadecultivar.
Ésunahabilitatmésque
enscalperanarpelmón!

David Cirici

DavidCirici
és escriptor

educativa. “Davantde la
criatura sempre s’hauria
deprocurarquenocai-
guessin encontradicci-
ons, i queundels dos
cedeixi el criteri que con-
sideri correcte, però, des-
prés, sense la criatura al
davant, handeparlarde
tots els temesperposar-
sed’acord”. Si noes fa
d’aquestamanera, si noes
persegueix la coherència
dintre laparella, la cria-
tura captaràbenaviat a
qui pot adreçar-seper
aconseguir el quevol.

Finalment, Joan
Gómez, doctor encièn-
ciesde l’educació, sosté
l’opinióque les contradic-
cions educativesde la
parella esmostrenperquè
undels dos vol reafirmar
qui té l’espai depoder a
casa. “És aquella idea
d’imposar l’aquímano jo,
mésquepensarquè li va
bé i quènoa la criatura”.
Amb la societat patriarcal
antiga, quimanavaera el
pare, queeraqui signava
fins i tot lesnotesde

l’escola. Lamare tenia
assumit quenopodia
prendredecisions ella
sola. Sortosament, tot
plegatha canviat, però
“arahihauna lluitapel
poder, perquènoestan

bendefinits els rols que
hade tenir cadascú”,
reflexiona.

Curiosament, el
mateix quepot passar a
les parelles amb les deci-
sions educatives, també

passa a les feines.
“¿Quantes vegades no ens
hem trobat dos caps que
volen imposar criteris
diferents per demostrar
qui és el que témés
poder?”Potser aquells
criteris que argumenten
ni tan sols pensenque
són elsmillors per a
l’empresa, però la tossu-
deria ésmésper demos-
trar-se l’un a l’altre qui té
méspoder.Doncs el que
passa a les feines també
és un reflex del quepassa
en algunes famílies, amb
el greuge, en aquest cas,
quehi ha les criatures pel
mig. “Apartir dels quatre
anys és quan es donen
més aquestes situacions
enquèundels dos de la
parella vol o necessita
reafirmar qui té l’autori-
tat davant dels fills”. La
solució, quen’hi ha, és
compartir-ho tot i con-
sensuar-ho, perquè fins i
tot decisions com les lla-
minadures poden ser cru-
cials de cara al desenvolu-
pament de l’infant.e

Consells per no caure

en contradiccions

Diàleg, paciència i coherència

e1
Lesparelles hande tenir espais dediàleg constants
perparlar de la quotidianitat, nonomésper abordar
situacions conflictives.
e2
Cal controlar la impulsivitat a l’horade respondre a
unademandadels fills.Nopassa resper fer-los espe-
rar a obtenir onoel quevolen.
e3
Transmetre a la criaturaque les decisions esprenen
en família, conjuntament, quenoésqüestió que l’uno
l’altre de la parella hodecideixi.
e4
Evitarels jocsdetenisquefananar l’infantd’una
bandaa l’altraperpreguntara l’unoa l’altrede lapare-
lla sipot ferelquedemana.Els jocsdetenisd’aquest
tipusnoméscomportenmalentesos,quefanqueels
fills sen’aprofitinpersortir-seamblaseva.


