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Adolescència

Jo de gran vull ser...
Qui vol triar l’ofici dels pares?

T. GILBERT
FOTO: GETTY IMAGES

E
ls pares dels
actors Aina iMarc
Clotet sónmetges.
“Tant lamare com

jomateix vam insistir
perquè no seguissin la
nostra professió”,
explica Bonaventura
Clotet, especialitzat en
malalties infeccioses. Al
mateix temps, els fills
van pensar que si triaven
la feina dels paresmai no
tindrien una identitat
pròpia, que estarien a
l’ombra dels seus pares.
“Volíem que escollissin
el que els fes feliços, per-
què, sincerament, la vida
és curta per dedicar-te a
una cosa que no
t’agrada”, continua
explicant el Bonaven-
tura. Així doncs, elMarc
i l’Aina van tenir llibertat
a l’hora de triar profes-
sió. El fill va comen-
çar estudiant Esade
i va continuar tre-
ballant per a

empreses internacio-
nals. La filla, comunica-
ció audiovisual i després
teatre. Després elMarc
penjava l’hàbit de la seva
primera professió i se
n’anava aNova York per
formar-se en arts escèni-
ques. Avui tots dos són
actors reconeguts.

Imalgrat les diferèn-
cies d’oficis, malgrat que
un actor no tingui res a
veure amb unmetge,
comd’entrada es pot
pensar, s’han adonat que
tenen “molts punts de
coincidència”, tal com
opinen Bonaventura
Clotet i Anna Fresquet,
els pares dels dos joves
actors. “Tots quatre
vivim la nostra professió
demaneramolt apassio-
nada. I, sincerament, és
una de les grans sorts de
la vida dedicar-te a fer el

que t’agrada,
perquè la

feina et

demanamoltes hores”,
afirmen.

Els testos i les olles
L’actor GuillemAlbà va
tenir clar que volia esco-
llir elmateix ofici que els
pares. Se n’havia imbuït
tant des de petit que ni
tan sols es plantejava ni
s’imaginava dedicant-se
a cap altra professió. Els
seus pares, Albert Albà i
Olga Jiménez, junta-
ment ambNúria Bene-
dicto, formen la compa-
nyia de titelles
L’Estaquirot (www.esta-
quirot.com). Creen
espectacles i després els
representen per tot
Catalunya. “Jo anava a
totes les sortides amb
ells amb la furgoneta”,
diu. Però és que també
havia presenciat el pro-
cés de creació, els assajos
i havia escoltat totes les
converses. De gran el
Guillemha entès que el
teatre és una feinamolt
absorbent, però de petit

havia arribat a preguntar
als seus pares per què en
parlaven tot el dia, a tots
els àpats, amb tots els
amics.

D’anècdotes, el Gui-
llem en té un pou, però
una de curiosa és que de
tant anar a teatres amb
els seus pares i veure
representacions va
aprendre ben aviat què
volia dir estar en silenci i
tenir paciència durant
una hora com amínim.
“Sim’avorria, sabia que
m’havia d’aguantar per-
què durant una hora ben
bona havia d’estar escol-
tant i observant el que
feien els pares en aquell
teatre”, diu. I
conclou:
“Quan

Fa uns anys, l’ofici s’aprenia a casa seguint l’exemple de pares i avis. Ara les
arrels professionals s’han perdut i els fills han guanyat llibertat per triar

CAMINS. BonaventuraClotet ambels seus fills. A.C.

“Sincerament,

la vida és curta

per dedicar-te

a una cosa que

no t’agrada”,

diu Clotet

“Avui ja tenen

models de

mares amb una

professió per

imitar”, diu

Marina Subirats
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Fora de classe

Buscar la
civilització

H
ihadiesquesurtotandestros-
sat de les classes que el meu
cervell necessita urgentment

ordre i tranquil·litat.Acasa,ambdos
nens petits, tampoc és fàcil recupe-
rar-me al cent per cent. En realitat,
més que anar a dormir d’hora, des-
carregar adrenalina corrent pel car-
rer o fent peses enungimnàs, el que
necessitoésunamicad’activitatmen-
tal,d’estimulacióracionaldavantde
tantabarbàrie.Hodicmigdebroma,
però l’altrameitat, quehodiu serio-
sament,pensaquenovaigtandesen-
caminat, que els adolescents ataba-
lenmolt i t’arrosseguen cap al seu
caos, iqueside tantentantnoprens
unantídotestàsperdut.Ambaixòno
vullmenystenirelsmeusalumnes,al
contrari, intentoentendre’lstantcom
m’és possible, però de tantes hores
quepasso ambells el que emfalta és
recordarqueaquesta etapa ja la vaig
passar.Valoromésquemai lacivilit-
zació. La necessito com l’aigua. Per
desgràcia, permotius socials i fami-
liars,bonapartdelsalumnesqueem
troboa l’aula tenennivells subterra-
nisdecivilització.Aparentmentsem-
blenhumansperòpel que fa a l’edu-
caciói laracionalitatnoescomporten
comatals.Comabondocentempas-
soelscursosreforçantelsmínimsim-
prescindibles,perquèmésenllàd’aquí
puguin semblar persones formals a
qui donariesuna feina remunerada.

Trobar estímuls
Peraun llicenciat, repetir finsa l’in-
finitel temaride l’ESOtampocéses-
pecialment estimulant,més aviat et
fa oblidarmoltes coses que vas arri-
bar a saber amb el títol fresc sota el
braç.Ésperaixòquesemprequepuc
intento quedar amb amics interes-
santsquetinc lasortdeconèixer.Pe-
riodistes, escriptors, actors, fins i tot
humoristes, i parlar una mica del
món,d’inquietudspersonals idecom
ens preocupa –encara– ser cada dia
unamicamillors.Ferbonaladitaque
cadadiaten’aniràsal llithaventaprès
una cosa més. Sovint, en aquestes
converses llargues ens deixempor-
tar pel desànim. Creiemque és difí-
cil trobaraltrescol·leguesd’oficique
vulguinresmésquecobrara finalde
mesiestirar-sealsofà.Séqueelgruix
delsmeus alumnes van encaminats
capaaquí. Iempreocupasiambl’ac-
tualsistemad’ensenyamentesticfor-
mantsimplespencairesofuturesper-
sones. Persones civilitzades, que
saben estar, que tenen pro-
jectesiquevolenarribartan
lluny comsigui possible.

Xavier Gual

XavierGual és
escriptor i
professorde
secundària

La psicòloga

Pérez-Domingo

alerta que els

fills han de

poder triar el

seu camí laboral

que triar elmateix ofici
que els pares eramolt
habitual fa anys. L’ofici
s’aprenia a casa, perquè
hi havia una tradició
familiar de dedicar-se
sempre almateix.
“Aquest interès en la
continuïtat de l’ofici
familiar s’ha perdut, per-
què hem guanyat en lli-
bertat”, reflexiona Subi-
rats. I almateix temps
que “hem guanyat lliber-
tat, també hemperdut
les arrels”. Una cosa ha
anat lligada amb l’altra.

Els fills hanperdut
arrelament perquèhan
triat fer un camí propi i
diferent del dels pares. I
sobretot ha estat així en
les noies, quenohan vol-
gut imitar lamare que-
dant-se a casa, sinó que
s’han format, han estu-
diat i han triat unofici.
“Les nenes d’avui ja
tenenmodels demares
ambunaprofessió per
imitar, perquè tenen
mares treballadores, però
fa uns anysno era així”.

La sociòlogaMarina
Subirats també assenyala
que la continuïtat
en l’ofici
encara es
dóna en
empreses
mitjanes i

petites, perquè els fills
veuen tot el que fan els
pares i creixenmamant
l’empresa a casa. Amés,
també es dónamés entre
els nois –que sovint opten
per quedar-se ambel
negoci familiar– que en
les noies. En canvi, en el
cas dels assalariats no es
dóna tant que els fills vul-
guin seguir la petjada
professional dels pares,
perquè els fills no veuen
el que fan els pares. “I és
que enmoltes ocasions
els fills no saben exacta-
ment enquè consisteix la
feina dels pares”, afirma
la sociòloga Subirats.

Per acabar, el psicote-
rapeutaXavier Costa
indica que el procés de
construcció de la identi-
tat dels fills es consolida
en l’adolescència: “Serà
la base del futur adult,
amb les seves idees i
valors, que condiciona
també la tria de la profes-
sió”. Aixídoncs, elmés
importantésque“els
pares facilitinque l’ado-
lescent triï lliurement
seguint les sevespròpies
idees iprojectes”.També
s’hadesentir respectat en
les sevesdecisions.En
aquestprocés, “unadoles-
cent tantpot identificar-
seamblaprofessiódels
pares, i, per consegüent,
triar lamateixa, compot
necessitardiferenciar-
se’n i allunyar-se’nal
màxim”.Tantuna tria
coml’altra formenpart

del “procésdecons-
truccióde la
seva identi-
tat”, con-
clou
Costa.e

parlantde teatre, tot i que
val adir queara jano li
sembla tanestrany.

Poder escollir
En aquest sentit, Ari-
adna Pérez-Domingo,
psicòloga del CSMIJ de
la Fundació Sanitària
Sant Pere Claver, consi-
dera que els fills han de
poder escollir la profes-
sió partint dels seus
desitjos, no de les expec-
tatives dels pares. “Si
coincideix amb la del
pare o lamare, perfecte,
però si no, també”.

I encaramés, si els
fills escullen lamateixa
professió que els pares
també han de tenir lli-
bertat per fer-ho a la
sevamanera. “Si el fill
vol ser advocat i els pares
tenen un bufet d’advo-
cats, el fill ha de tenir la
llibertat de decidir si es
vol quedar el bufet o pre-
fereix viatjar pelmón
fent d’advocat”. És a dir,
el fet de triar lamateixa
professió tampoc no l’ha
de condicionar per
seguir elsmateixos pas-
sos professionals.

La psicòloga també
exemplifica el cas de les
empreses familiars, en les
quals sembla que els fills
tenen el futurmarcat.
Però tambédeixa clar que
“hade ser el fill qui hoha
de triar, permolts avan-
tatges que tingui quedar-
se ambel negoci de la
família”. És responsabili-
tat dels fills decidir el seu
ofici permolt que els
comporti pèrdues.

Per la seva banda, la
catedràtica de sociologia
Marina Subirats afirma

fèiem bolos emmirava
les obres des de la platea,
i això que jame les conei-
xia totes, des del principi
fins al final”. També hi
havia dies que demanava
que el deixessin dormir
darrere de l’escenari on
ells actuaven. Quan va
començar a sermés gran,
els seus pares li perme-
tien anar amirar una
pel·lícula en un cinema
proper. Imirant teatre i
observant tot el que
feien els seus pares, el
Guillem es va fer gran i
va voler començar a
crear els seus especta-
cles. Va acabar l’ESO
perquè sabia que l’havia
d’acabar, però a les tar-
des ja estudiava teatre. I
quan va acabar l’institut
es vamatricular a
l’escola de teatre Berty
Tovías.

“És lamanera de fer
teatre que he après, par-
tint des de zero, fent-ho
tot”. Aramateix, Guillem
Albà ja ha produït tres
espectacles, i el tercer,
Trau, el representa avui
mateix, 6 d’abril, a
l’Escorxador de Lleida.

“AmbTraum’heacos-
tatmolt a les titelles i al
teatred’objectesdels
pares, perquè teniamol-
tes ganesde fer-ho”.
Esclar queelGuillem fa
teatreper a adults, i els
seuspares, amb l’Estaqui-
rot, per a criatures. Però
la vinculació ésmolt
estreta.Ara tots tres com-
parteixen local d’assaig i
furgonetaper als bolos.
“Também’ajudenamb
l’escenografia”, explica el
Guillem. I ara,mésque
mai, espassen tot el dia

OPCIONS. Els tempshan canviat i les
criatures d’avui ja no se senten
pressionades a l’hora de triar

professió.Ho fan amb llibertat i és
feina dels pares donar-los suport.


