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Flash-back. Acabem de berenar i tota la 
colla està llesta per a les tres hores llargues 
que tenim de llibertat absoluta abans no 
arribi l’hora de sopar. Anem en bicicleta, 
naturalment. Tenim quinze anys i aquest 
giny de metall i goma ens defineix gaire-
bé tant com els discos que escoltem. Algú, 
no pas jo, diu d’anar al cementiri a jugar a 
amagar. Decidim pujar pel raval de Sant 
Cristòfor, una pujada important. Tothom 
s’enfila a la bici i amb el cul fora el seient 
pedala amb força i destresa per superar el 
desnivell. Tothom? No ben bé. Hi ha un re-
ducte de la colla, és a dir un servidor, que 
fart de prendre mal prefereix pujar a peu 
amb la bici al costat. No passa res, ja em co-
neixen prou per saber que sóc així de po-
ruc. Suposo que dec estar pensant en qual-
sevol cosa, en el meu món, per variar, pe-
rò de sobte veig que no em puc moure i 
m’adono de què ha passat. He enclastat la 
bicicleta als baixos d’un camió aparcat. No 
hi manera de treure-la d’allà. Els meus 
amics, després de fotre’s un fart de riure, 
em deixen allà sol. 

Forward. No hi ha cap frase que em fa-
ci més ràbia que aquesta: “Això és com 
anar en bicicleta, mai te n’oblides del tot”. 
Cada cop que m’ho diuen m’agafen ganes 
de cagar-me en tot. Amics, aquesta frase és 
falsa i tramposa. Hi ha coses que s’obliden 
del tot i una d’elles és, justament, anar en 
bicicleta. Creieu-me, sé de què parlo. Tot i 
que he d’admetre que hi ajuda molt el fet 
de no haver estat mai un virtuós de les du-
es rodes. Per això ara que me n’he hagut de 
comprar una per poder moure’m de casa 
i voltar una mica, em ve al cap ben sovint 
la frase tramposa.  

Només cal mirar-me les cames i resse-
guir les esgarrinxades múltiples perpetra-
des per esbarzers i altres plantes assassi-
nes per saber que hi ha coses que s’obliden 
del tot. Només cal sentir els renecs que se 
m’escapen quan els pedals em tornen a en-
cetar els turmells i el seient dur i punxegut 
em castiga el cul com una dominàtrix pro-
fessional. O quan una força centrífuga im-
possible d’aturar m’acosta perillosament 
al runner que ve en direcció oposada o a 
aquell fanal mal col·locat. Potser sí que hi 
ha coses que mai no s’obliden, però tam-
bé tinc la certesa absoluta que n’hi ha d’al-
tres que s’han de tornar a aprendre des de 
zero. A anar en bici, per exemple.✖

EL PARE QUE ET VA MATRICULAR 

NO S’OBLIDA

LLUÍS GAVALDÀ 
Cantant  

Un nen que llegeix sol ser més 
infeliç que un que no llegeix. Es-
tic segura que la gent que llegim, 
en general, som més insatisfets. 
I per tant els nens que llegeixen 
també. Fixa-t’hi. Si tens dos fills 
i un llegeix i l’altre no, el lector és 
sempre el que té un caràcter més 
introspectiu, mentre que el que 
no llegeix és més extravertit. 

 
Vols dir? 
Ho he observat en les meves fi-
lles. La que llegeix menys és més 
cabaretera. Està molt més pen-
dent del que passa al seu voltant, 
més pendent de tu i dels altres 
adults. En canvi, la gran, que lle-
geix més, es tanca en si mateixa. 
A més, tendeix a fuetejar-se amb 
tot. Li dóna més voltes a tot. Es 
tortura més. Jo de petita era com 
la gran. Estic segura que la gent 
que llegeix és més inconformis-
ta, més insatisfeta, gent que 
sempre està buscant alguna co-
sa. Gent una mica més ansiosa.  
 
Què fem perquè llegeixin? 
Et diré una obvietat: cal que els 

AIXÍ FA DE MARE 

CARME FENOLL 
“HI HA FILLS 
ENAMORATS 
DELS PARES”
FRANCESC ORTEU   

fills vegin llegir els pares. Però 
aquest aspecte no és determi-
nant. En una casa on els pares 
llegeixen, hi ha un fill que lle-
geix i un altre que no obre mai 
un llibre.  
 
¿Ets partidària de les lectures 
obligatòries? 
Hi ha aquesta idea absurda que si 
no fem llegir alguns llibres als 
xavals de 15 anys ja no els llegi-
ran mai. ¿Però què passa si no 
llegim mai el Tirant lo Blanc o La 
Celestina? Ens equivoquem im-
posant lectures obligatòries. No 
sabem què estem fent. Sovint ai-
xò no crea lectors sinó que els 
destrueix. 
 
Què t’ha sorprès de les teves 
filles? 
Descobrir que són persones to-
talment diferents de mi. La ma-
joria de coses que m’agraden i 
que no m’agraden d’elles són co-
ses que no sé d’on carai les han 
tret. De mi no, segur. És increï-
ble constatar que una part molt 
important dels fills no té res a 

veure amb tu directament. Te’ls 
mires i et preguntes: d’on dimo-
nis ha tret això? 
 
En què consisteix fer de mare? 
Els fills no són projeccions nos-
tres. Ells fan la seva vida i el que 
necessiten és sentir que tu te’ls 
estimes incondicionalment. 
Amb això ja fan. No he volgut ser 
mai una d’aquestes mares que 
juguen a nines amb les seves fi-
lles, que les cuiden i les mimen 
com si fossin una versió en mini-
atura d’allò que els agradaria ser. 
 
¿Hem convertit la maternitat 
en un problema? 
Per què la tenim tan mitificada? 
Em preocupen aquests nens que 
reben tanta atenció i sobrepro-
tecció. ¿Què serà d’ells quan els 
pares no els puguin ajudar? Veig 
que hi ha molts nens que sem-
blen enamorats dels seus pares. 
Aquesta devoció cap als pares o 
les mares no em sembla sana. 
Quina por que els fills t’estimin 
d’aquesta manera! Jo no vull que 
m’estimin tant, no vull que em 
trobin a faltar massa el dia que ja 
no hi sigui. 
 
Cert. 
És important que els fills enten-
guin que el món dels pares no gi-
ra al seu voltant. Recordo un 
sentiment agradable en adonar-
me que cada una de les meves fi-
lles tenia una personalitat ben 
definida. La meva feina és acom-
panyar-les i ajudar-les, però 
elles creixen soles. La feina dels 
pares és menys important del 
que tendim a creure. Ens hem de 
treure pes de sobre.✖ 

LAURA GÓMEZ

Bibliotecària i 
mare de l’Abril i la 
Mar, d’11 i de 10 
anys. Viu entre 
Palafrugell i 
Barcelona. Durant 
una colla d’anys va 
comandar amb 
carisma la 
Biblioteca de 
Palafrugell. Ara és 
cap del Servei de 
Biblioteques de la 
Generalitat
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LA PITJOR MARE DEL MÓN  

ANNA MANSO  
Mare, escriptora i guionista

PROGENITORA 
DESACOMPLEXADA
Benvolgut menor d’edat a càrrec 
(MEC) número 2, ja saps que aquest 
curs has aprovat totes les assignatures. 
I que no sé qui està més content, si tu o 
jo, perquè l’estiu està resultant plàcid, 
agradable, normal. En aspectes acadè-
mics, vull dir. Però també saps que et 
canviem de centre escolar. D’una ban-
da perquè tu ens ho vas demanar, i de 
l’altra perquè t’anirà bé. Si t’escric és 
per explicar-te que la decisió no em fa 
patir ni una micra. En un altre moment, 
quan la teva progenitora era una pitjor 
mare acomplexada, el canvi hauria re-
sultat un trasbals, i m’hauria passat di-
es i setmanes fuetejant-me per haver 
estat tan mala progenitora per no haver 
encertat centre escolar a la primera. I 
fins hauria consultat l’horòscop i unes 
vísceres de conill per saber si la decisió 
presa era la bona...  

Gràcies a tu i a la teva circumstància 
ara veig fins a quin punt he canviat, i 
t’ho vull agrair. Al nou centre escolar 
hi hauràs d’anar en metro, i quedar-te a 
dinar, i matinar una mica més. I només 
hi veig avantatges. Que no, que no se 
m’escapa el riure per sota el nas. Ho dic 
perquè ets un tipus espavilat com pocs, 
i ara encara ho podràs ser més. Ja no 
caldrà que t’escarxofis al sofà, al migdia, 
mirant sèries abominables. Ni et podràs 
permetre el luxe de llevar-te com si l’es-
cola fos al portal del costat de casa. Et 
veuràs obligat a concentrar-te. I ho fa-
ràs. Que no, coi! que no se m’escapa el 
riure per sota el nas, he dit.  

LES COSES VAN COM VAN 
Sé que potser hauria d’estar-me pre-
guntant per què la vaig espifiar, o coes-
pifiar, perquè el pare de les criatures 
també hi va tenir a veure en la tria de 
centre escolar inicial. Però és que pen-
so que no ens vam equivocar. Que les 
coses van com van i que la relació ado-
lescentis comunis - centre escolar és un 
meló hermètic que fins que no s’esber-
la no es desxifra. A més, confessa que tu 
tampoc t’has cremat les pestanyes per-
què tot plegat anés rodat. Ja ho sé, l’hor-
mona és traïdora. I mira, els canvis són 
bons, de vegades. Ho veus? Preocupa-
ció zero. He, he, he. Ara sí que se m’ha 
escapat el riure per sota el nas. 

Una altra cosa és que em pregunti si 
podria haver-te collat més. Ah!, la pre-
gunta eterna. Sí, més eterna que el “to 
be or not to be” és el “collar o no collar”. 
Quan collo em sento algú antic, opres-
sor, terrible. I si no collo em sento una 
passerell, una bonifàcia, una ingènua. 
Així vaig navegant entre una banda i 
l’altra, sentint que mai l’acabo d’encer-
tar. Per sort, malgrat saber que l’índex 
d’encert no és gaire alt, l’ànim és alt. 
Perquè potser l’erro, però insisteixo a 
buscar noves solucions, i amb aquesta 
recerca em sento la mar de feliç. Així 
que aprofita les vacances que et queden, 
aprofita. Perquè sospito que entre co-
llar-vos i no collar-vos, a tu i als teus 
germans, el teu progenitor i servidora 
escollirem... he, he, he.✖  

 

El meu amic Benet em diu que aprofita les vacances per posar-se al dia i pre-
parar el curs que ve. Li pregunto què estudia i què llegeix, i em diu que no res, 
que ho fa amb el mòbil, com els alumnes. I també com ells s’ajeu al sofà, posa 
el mòbil a terra i es dedica a mirar vídeos dels youtubers amb més seguidors.  

Tenim uns alumnes, em diu, que no llegeixen llibres ni diaris, ni miren la 
tele. Viuen en un altre món, i no pot ser que no en sapiguem res. I si no sabem 
què veuen ni en quin món viuen no els podrem arribar a conèixer bé, i si no els 
coneixem bé no podrem fer bé la nostra feina. Em convenç que faci el mateix, 
i la veritat és que l’experiència resulta interessant i inquietant.  

Els youtubers amb més èxit responen gairebé sempre al mateix patró, que a 
mi em recorda el dels adolescents i joves eixelebrats i superficials que prota-
gonitzen tantes pel·lícules americanes d’humor per a joves, com ara American 
pie o Dando la nota. La mateixa mena de nois superficials, ben plantats i mal par-
lats, amb un llenguatge empobrit i una gesticulació de cinema mut, que par-
len de sexe sense embuts i fan brometes més o menys enginyoses. Nois que cons-
trueixen relats purament evasius i acrítics situats en una quotidianitat festi-
va, consumista, individualista i feliç. I com que busquen tenir com més segui-
dors millor, els de més èxit a Catalunya són sempre en castellà. Tafanegeu, per 
exemple, alguns vídeos d’El Rubius, amb més de 14 milions de seguidors; d’Au-
ronPlay, amb uns 4 milions, o dels també popularíssims (sempre nois) Wis-
michu i The Grefg. Són nois que s’hi guanyen molt bé la vida i que superen en 
audiència els presentadors més coneguts de la televisió de sempre. Són nois, 
a més, que s’han inventat un nou ofici, ben pagat, que molts dels nostres alum-
nes (i fills) també voldrien fer, perquè només cal ser simpàtic i enginyós. 

Però no s’hi val concloure que anem molt malament i que tots aquests víde-
os són una pèrdua de temps. No s’hi val dir als nostres alumnes o fills que en lloc 
de mirar-se aquestes ximpleries haurien d’estar llegint literatura de la bona. 
El que cal és mirar d’entendre què passa i cap on anem. Perquè el mitjà no és 
el problema de tanta ximpleria. La xarxa és oberta a tot. Al terrorisme, a la por-
nografia, però també a la cultura i la reflexió. També hi ha youtubers que par-
len de llibres. Si no entenem el fenomen, no el podrem aprofitar!✖

HORMONES, GUIX, ETCÈTERA 

DEURES D’ESTIU 
(PER A PARES)

DAVID CIRICI  
Escriptor 
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Portada 

UN ANY MÉS, 
QUE CORRI LA 
LLENGUA! 

Desenes d’escoles 
participen en les 

activitats educatives 
del Correllengua,  

que promou cada any 
una figura important 

de la nostra cultura 
amb l’objectiu  
de fomentar la 
conscienciació 

lingüística

XAVIER TEDÓ
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correspon mantenir i fer créixer 
aquest llegat per a les generacions del 
futur”.  

L’Institut Font del Ferro de Pala-
folls va participar l’any passat en 
aquesta xerrada, adreçada a alumnes 
de primer i segon de batxillerat però 
oberta a tots els habitants del poble. 
La sessió els va servir també per 
aprendre que el nom del seu munici-
pi prové de palatiolo perquè hi ha do-
cuments del segle IX que ho avalen i 
originàriament era un castell. Pa-
ral·lelament, els alumnes de 3r, 4t, 5è 
i 6è d’aquest institut del Maresme van 
recopilar paraules i frases fetes en des-
ús que van plasmar en una exposició al 
carrer que portava per títol Salvem els 
mots. La implicació de les escoles en el 
Correllengua –la mobilització per la 
llengua i la cultura catalanes més im-
portant del país i que va iniciar la vin-
tena edició el 9 de juliol a Canet de 
Mar– s’inicia fa tres anys, tot i que en 
alguns indrets ja fa més temps que hi 
participen. “Aquest any hem anat un 
pas més enllà i hem dedicat més esfor-
ços en la preparació dels continguts 
didàctics, dividint-los per trams edu-
catius i elaborant-los amb la col·labo-
ració de persones vinculades amb el 
món de l’escola i de diverses entitats”, 
assenyala Marc Prohom, coordinador 
del Correllengua. Enguany la CAL ha 
facilitat als centres el dossier pedagò-
gic amb més antelació, abans del ter-
cer trimestre, perquè puguin utilitzar-
lo fins a finals del primer trimestre del 
curs vinent, i l’entitat confia a passar 
de la trentena d’escoles de mitjana 
dels últims anys a una cinquantena, i 
arribar així a més de sis mil alumnes.  

MONTSERRAT ROIG 
Cada any el Correllengua es dedica a 
una figura important de la nostra cul-
tura, i enguany l’homenatjada, que 
agafa el relleu d’Ovidi Montllor, és 
l’escriptora Montserrat Roig, coinci-
dint amb el 25è aniversari de la seva 
mort. Amb la voluntat de potenciar les 
activitats adreçades als alumnes 
d’ESO i batxillerat, l’entitat ha fet un 
treball previ de recerca amb entitats 
com l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya o l’Amical de Ravens-
brück, que formen part de la Comissió 
Montserrat Roig, per oferir activitats 
interessants relacionades amb el lle-
gat de Roig, que despertin la curiositat 
per conèixer més en profunditat l’uni-
vers literari i la ideologia de l’autora, 
que va testimoniar la presència dels 
catalans als camps de concentració 
nazis: “Proposem treballs de recerca 
sobre la memòria històrica, debats al 
voltant de la llengua i el país o exerci-
cis relacionats amb els diferents gène-
res periodístics”, anota Prohom. 

Que Roig sigui una autora tan poli-
èdrica permet treballar aquests mate-
rials de manera transversal: “Així com 
l’autora no només va ser escriptora, si-
nó també periodista, i les seves inqui-
etuds van anar des de la recuperació 
de la memòria històrica fins a la situ-
ació de les dones, els materials didàc-
tics intenten reflectir tots aquests ves-
sants, de manera que no només es po-
den fer activitats sobre ella a l’assigna-

tura de literatura i llengua catalana, 
sinó també a ciències socials, història 
i fins i tot a tutoria”, remarca el màxim 
responsable del Correllengua.  

Els alumnes d’infantil i primària 
poden fer un dibuix de l’autora, de la 
paraula que més els hagi agradat d’un 
text seu o d’un episodi rellevant de la 
seva vida, o fer un debat sobre la de-
mocràcia a partir d’un article que va 
escriure Roig a la revista Triunfo l’any 
1976. Els alumnes més grans poden fer 
un treball biogràfic centrat en les vi-
vències de persones que van passar 
pels camps de concentració per expo-
sar-lo després a classe. Prohom consi-
dera que l’autora pot aportar als joves 
“la inquietud per conèixer, en el sentit 
més ampli de la paraula, i per arribar 
al fons de la qüestió. Roig va ser pione-
ra en moltes coses gràcies a aquests 
valors, com la impressionant recerca 
que va fer perquè la tragèdia que van 
viure milers de catalans i catalanes 
que van acabar tancats en camps de la 
mort no quedés en l’oblit”.  

La col·laboració d’entitats com 
l’Amical de Ravensbrück és clau per a 
l’èxit del programa. Per mitjà d’una 
exposició mòbil, de la projecció d’un 
documental sobre deportades catala-
nes i d’una xerrada sobre el llibre Els 
catalans als camps nazis, aquesta en-
titat descobreix la participació de les 
dones en la lluita pels valors democrà-
tics i la llibertat i el patiment que 
aquesta lluita va representar per a 
elles. “A la CAL treballem en xarxa 
perquè la implicació de les entitats 
permet enriquir la nostra tasca i mul-
tiplicar l’impacte de la promoció del 
llegat de Roig, cadascuna des del seu 
àmbit”, subratlla el coordinador del 
Correllengua. Fins i tot amb els alum-
nes amb trastorns de l’aprenentatge o 
nouvinguts, gràcies a la participació 
de l’entitat Lectura Fàcil, que ha adap-
tat l’obra El temps de les cireres amb un 
llenguatge senzill i directe per afavo-
rir la comprensió. “Qualsevol centre, 
sigui del tram educatiu que sigui i si-
guin quines siguin les seves especifici-
tats, troba activitats que puguin adir-
se amb la seva realitat”.  

Més enllà de reivindicar alguna fi-
gura important de la cultura catalana, 
l’objectiu principal del programa es-
colar del Correllengua és la conscien-
ciació lingüística: “Del que es tracta és 
de prendre consciència sobre la im-
portància de conèixer el patrimoni 
lingüístic i cultural del país, que és ben 
ric i cal preservar-lo”, diu Prohom, que 
destaca que una de les activitats pro-
posades és debatre sobre com mor una 
llengua. L’estima per la llengua es bas-
teix cercant paraules en desús o des-
cobrint d’on provenen expressions 
com a la babalà: “Estimem la llengua 
quan ens preocupem d’escriure bé, de 
parlar sense castellanismes ni barba-
rismes, de saber d’on provenen les pa-
raules i les expressions que utilitzem”.  

El trencaclosques gegant dels Paï-
sos Catalans amb el mapa comarcal 
del domini lingüístic de la llengua ca-
talana és un dels recursos més dema-
nats i és una manera de reivindicar 
“tot el que ens uneix, siguem d’on si-
guem”, conclou Prohom.✖

Són moltes les escoles que cada any 
s’impliquen en el Correllengua amb 
activitats educatives que busquen 
fomentar la conscienciació 
lingüística. CAL

LL’expressió a la babalà ve del temps en 
què Catalunya estava habitada pels 
musulmans, fa més de mil dos-cents 
anys. Era una frase que utilitzava mol-
ta gent quan els pidolaires els demana-
ven almoina. A la babalà, en àrab, sig-
nifica a la porta d’Al·là i, suggerint-los 
que truquessin a aquesta porta, els ha-
bitants d’aquella època es treien de so-
bre el pidolaire sense parar gaire aten-
ció a la seva demanda. D’aquí sorgeix 
el significat actual en referència a la ir-
reflexió amb què sovint actuem.  

Descobrir la història de les paraules 
que fem servir cada dia ens fa consci-
ents del seu valor. Aquest és l’objec-
tiu de la xerrada que ofereix el profes-
sor de català i escriptor Jordi Esteban 
en el marc de les activitats educatives 
que promou la Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua (CAL) amb 
motiu de la celebració del Correllen-
gua. La sessió, que porta per títol Pa-
raules viatgeres, posa en valor la relle-
vància que té l’obra de l’etimòleg Joan 
Coromines i, segons Esteban, mostra 
com els nostres mots “són portadors 
de l’experiència humana de les gene-
racions que ens han precedit i com ens 

Els centres educatius  
de Sants, pioners  

Les escoles del districte de Sants 
de Barcelona ja fa vuit anys que 
s’impliquen en el Correllengua i 
van ser les primeres que ho van 
fer de tot Catalunya. Actualment, 
tretze escoles de la Bordeta, 
Hostafrancs i Sants hi prenen 
part. Aquests centres participen 
en el concurs del cartell local del 
Correllengua, que es va posar en 
marxa fa tres anys i que s’adreça 
a infants menors de 12 anys. “A 
partir de la imatge guanyadora es 
fa un mural gegant que presideix 
la celebració de la festa, que 
aquest any es farà el 22 d’octubre 
altre cop a la plaça de Sants”, 
relata Neus Anglès, membre de la 
direcció del Secretariat d’Entitats 
de Sants i coordinadora del 
Correllengua a les escoles 
santsenques. Aquesta imatge es 
divideix en una quinzena de 
làmines que elaboren totes les 
escoles en diferents cursos, 
assignatures i tècniques.

L’experiència

L’institut d’Almenar 
dedica Sant Jordi  
a Montserrat Roig 
L’institut d’Almenar, que ha 
celebrat el Correllengua per 
primer cop aquest curs, va 
celebrar la diada de Sant Jordi 
donant a conèixer Montserrat 
Roig. Un alumne de segon d’ESO 
va llegir el poema Morir a 
Ravensbrück i després es va 
projectar un vídeo amb imatges 
del camp nazi amb la versió 
musicada del poema que en va fer 
Marina Rossell. Els alumnes de 2n 
de batxillerat també van llegir 
algunes de les columnes de 
caràcter feminista que escrivia 
Roig al diari Avui mentre es 
projectaven imatges de 
l’escriptora. “Els estudiants no 
sabien qui era perquè és una 
autora actual i no tens temps de 
treballar-los en el currículum. Però 
són escriptors que arriben a la 
canalla”, diu Rosa Roca, professora 
de llengua catalana. Afegeix que el 
projecte és “interessant perquè té 
material adaptat a tots els nivells”.

La iniciativa
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Durant segles, 
per causes ben 
diverses, molts 

infants han 
sigut alletats 

per dides, i no 
per les seves 

mares

EN FAMÍLIA 

L
CARLOS GONZÁLEZ   

Doctor en pediatria 

LACTÀNCIA, MARES 
I DIDES
La lactància artificial, tal com ara la 
coneixem, va començar al segle XIX. 
Però això no vol dir que amb anterio-
ritat totes les mares donessin el pit. 
Durant segles, molts nens de classe al-
ta han sigut alletats per dides, i no pas 
per les seves mares. Les causes han si-
gut molt diverses en diferents èpo-
ques i països. Algunes mares volien 
continuar la seva activitat política o 
social, i consideraven que tenir cura 
del nen era una càrrega. D’altres voli-
en tenir molts fills, un a l’any, desenes 
de fills per assegurar la continuïtat del 
cognom, i es va notar que les mares 
que alletaven només tenien un fill ca-
da 3 o 4 anys (i, d’altra banda, sembla 
que les dones pobres, que no podien 
alimentar tants nens, trobaven ideal 
treballar com a dides: a més de gua-
nyar un sou, tenies menys fills). En al-
gunes societats les relacions sexuals 
estaven “prohibides” durant l’alleta-
ment, i el marit era el primer interes-
sat a contractar una dida. Hi havia 
també, esclar, molt de moda i molt 
d’ostentació: hem de demostrar que 
ens podem permetre una dida. No 
pots donar el pit com si fossis una 
camperola. De fet, encara avui algunes 
mares reben crítiques per donar el pit.  

Amb la Revolució Industrial, la nai-
xent burgesia no va voler ser menys. 
Les dides es van escampar, i va sorgir 
una escala social entre elles. Les grans 
famílies adinerades tenien dides resi-
dents. Amb el temps, l’“ama de cria” 
podia convertir-se en “ama seca” i 
continuar al servei d’aquell nen. Al-
tres dides marxaven després del des-
lletament i tornaven a començar amb 

un altre nen, enganxant lactàncies 
fins a la jubilació. Però es considera-
va més adequat que “l’edat de la llet” 
i l’edat del nen coincidissin, així que 
els rics buscaven dides que acabessin 
de parir. Algunes deixaven el seu pro-
pi fill a càrrec d’una altra dida d’infe-
rior categoria, i s’establia una cadena 
de dides. Les famílies menys acomo-
dades no podien tenir dida a casa, i 
deixaven el nen, durant anys, sense 
cap contacte, a casa d’una dona cam-
perola que suposadament l’alletaria 
(però sovint la lactància era només 
parcial, la higiene escassa, l’atenció 
molt minsa i la mortalitat molt alta). 
La novel·la Madame Bovary descriu 
perfectament la vida d’aquests pobres 
nens a la França del segle XIX. Enca-
ra ara, “engegar algú a dida” vol dir 
fer-lo fora de mala manera.✖ 

GREGORIO LURI  
Doctor en filosofia i educador  

Mr. Nelson, fa uns mesos vaig conèixer un filòsof nord-americà que havia es-
tudiat al St. John’s i immediatament em vaig interessar per la seva opinió sobre 
la seva formació. Em va assegurar que els Johnnies es caracteritzen per com-
partir els següents trets: practiquen la lectura lenta, han llegit i llegeixen molt, 
saben discutir i fer preguntes, entenen la importància de trobar les preguntes 
adequades per enfrontar-se als seus propis límits intel·lectuals, estimen el sa-
ber, defensen les seves posicions amb arguments coherents i vehemència, han 
après a retenir i remugar els arguments dels altres i a controlar la impacièn-
cia de l’opinió. Creuen que per entendre el temps present convé fer un pas en-
rere i posar-se a dialogar amb les grans ments del passat, per aconseguir amb 
el seu diàleg la perspectiva adequada sobre l’actualitat. No s’avergonyeixen de 
dir que no coneixen la veritat, però no es consideren escèptics, perquè confi-
en en la seva existència i no es cansen de buscar-la. Es defineixen com a con-
servadors perquè creuen que el temps posseeix una propietat discriminatòria 
que ens ajuda a separar el gra de la palla en el si del corrent de la història. 

Per acabar, vull confessar-li que m’emociona recordar el que va passar al prin-
cipi de la Segona Guerra Mundial, quan l’armada del seu país va decidir ocu-
par el campus del St. John’s per ampliar les instal·lacions de l’Acadèmia Na-
val. El rector va decidir enviar un dels professors a entrevistar-se amb el se-
cretari de l’armada, que el va rebre de manera intimidatòria: “Té exactament un 
minut per dir-me per què no hauria de fer servir els seus edificis per ajudar 
l’armada en temps de guerra”. El professor, tranquil·lament, va treure la seva 
pipa i la va començar a omplir de tabac. La va encendre i va comprovar que ti-
rava bé. Després de 55 segons va fer mitja volta i es va dirigir cap a la porta de 
sortida. Amb el pom a la mà, li va etzibar: “Perquè sense el que fa el St. John’s, 
aquest país no estaria lluitant contra els nazis”. El professor era Jacob Klein, un 
filòsof jueu especialista en Plató que havia hagut de fugir d’Alemanya. L’arma-
da va decidir ocupar altres instal·lacions. El 1949 Jacob Klein va ser nomenat 
rector del St. John’s. 

Mr. Nelson, espero de tot cor no haver-lo importunat amb aquesta carta in-
tempestiva que, com veu, és només una carta d’amor. Amb tota cordialitat.✖

LA CUA DE QUIRÓ 

CARTA AL ST. JOHN’S 
(i II)
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TRIBUNA OBERTA  

F

SEMPRE EDUCA  
LA TRIBU!

Fa uns mesos es va parlar molt, a par-
tir de les declaracions de la diputada 
Anna Gabriel sobre educar en comú, 
de fins a quin punt educa “la tribu”. 

Fa uns dies estava esperant tanda 
per comprar en una parada del mer-
cat. Hi havia una mare amb una nena 
de 3 anys. La nena sabia que la depen-
denta tenia uns caramelets per als 
nens. La nena deia: “Mama, jo vull un 
caramel!”, i la mare: “Demana-l’hi sis-
plau a la Montse i te’n donarà”. La ne-
na: “Jo vull un caramel, jo vull un ca-
ramel!”, cada vegada més enrabiada. 
Hi va haver un estira-i-arronsa mare-
filla: una dient que ho havia de dema-
nar “sisplau” i l’altra que no volia dir 
“sisplau”. 

Com que la cosa ens tenia a tots 
pendents, la Montse, per treure ferro 
a la situació, surt de la parada , posa un 
grapadet de caramels a la mà de la ne-
na i mira somrient a la mare: “És pe-
tita!” Lliçó apresa de la nena: “La me-
va mare vol que demani les coses sis-
plau, però jo, sense dir-ho , volia un ca-
ramel i me n’han donat 5!” 

Certament, la mare podria haver 
pres els caramels a la nena i haver-li 
dit que no els hi donaria fins que di-
gués “sisplau”, però també és ben cert 
que s’arriscava que diverses persones 

de les que esperaven tanda a la para-
da pensessin (o diguessin!): “Pobra 
nena, és petita!” 

Aquesta anècdota real ens mostra 
fins a quin punt els altres eduquen els 
nostres fills (i nosaltres eduquem els 
fills dels altres!). Com quan retrobem 
uns amics o parents que fa dies que no 
veiem. Si tenen una nena de posem 2 
anyets ben segur que primer mirarem, 
ens dirigirem i farem festes a la nena: 
“Que maca que estàs! Quin vestidet 
tan bonic! Com has crescut!”, i només 
després saludarem els seus pares. Pot-
ser més endavant aquests pares es 
queixaran un dia que “els nens es pen-
sen que són els reis de la casa”. Però 
és ben clar, “la tribu”, és a dir la gent, 
els tracta com els reis de la casa! Són 
els que reben més atencions, són a qui 
primer se serveix el menjar (pobrets, 
que no s’hagin d’esperar!), són els que 
reben més regalets... La festa d’aniver-
sari del nen se celebra segurament 
més que la del pare o la mare... 

LA BONA EDUCACIÓ 
I això sense entrar a valorar com 
educa la gran tribu, és a dir, la macro-
societat, que ens fa canviar a tots la 
manera de pensar, de viure o de rela-
cionar-nos. Tots, grans i petits, ens 

RAMON CASALS 
CIENFUEGOS  
Professor, escriptor, 
comunicador i educador 
 
 

trobem ara que hem de reaprendre 
les normes de la bona educació. Si 
ens havien ensenyat que no s’inter-
romp una conversa, o que no està bé 
posar-se a llegir un llibre quan estic 
dinant amb uns amics (perquè és una 
falta de respecte), amb l’aparició dels 
telèfons mòbils aquestes normes ja 
no s’apliquen. Qualsevol et deixa 
amb la paraula a la boca quan li so-
na el mòbil! L’altre dia era en un so-
par. Érem dotze persones. A una 
d’elles li van trucar per feina. ¿Podeu 
creure que vam aturar les converses 
perquè l’interessat pogués atendre el 
seu mòbil? 

Sempre ha educat i educa l’entorn. 
Pares i mares no poden pretendre que 
l’educació dels fills depengui només 
d’ells. I no pots crear una bombolla a 
part de l’entorn per educar el teu fill 
o filla com tu creus. No és possible, pe-
rò, a més, fóra terriblement injust per 
al nen o nena. El món, tal com és, amb 
totes les seves grandeses i totes les se-
ves misèries, és també el seu món, i té 
dret a veure com funciona. 

I veure com funciona aquest món, 
quines normes hi regeixen, què es va-
lora i què no es valora, què és impor-
tant i què no ho és, té una influència 
cabdal en el seu procés educatiu.✖ 

 

 

GETTY
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P
Infància

Potenciar i treballar la psicomotrici-
tat en la petita infància (especialment 
de 0 a 3 anys) és clau per al desenvo-
lupament motriu, cognitiu, comuni-
catiu i afectiu de la canalla. De fet, els 
infants creixen, juguen i aprenen prin-
cipalment a través del moviment i de 
la relació amb els altres.  

Laia Delriu, psicòloga infantil i di-
rectora del centre infantil Dintell de 
Barcelona, detalla que la psicomotri-
citat és “la capacitat que tenim els és-
sers humans per generar un movi-
ment per nosaltres mateixos”. “Cada 
moviment, per senzill que sigui –ma-
tisa– és possible gràcies a la interacció 

de certs músculs, i està controlat per 
processos complexos del cervell. In-
tervenen molts factors a l’hora de 
moure’ns, i en el cas dels infants tam-
bé”. Delriu argumenta que és “impor-
tant saber que els moviments han de 
ser apresos i practicats al llarg del 
temps; així els resultats són més efec-
tius i duradors en el temps”. 

La psicòloga infantil apunta que els 
components de les habilitats motrius 
són la constància i la resistència, la 
força i dosificació de l’energia, l’agili-
tat, coordinació i control del cos, la ve-
locitat i capacitat de resposta i l’equi-
libri. És normal que cada infant desta-

qui més en un aspecte que en un altre. 
Per això reflexiona: “Els professionals 
hem de ser capaços de detectar quin és 
el punt fort i quin el feble de cada in-
fant i acompanyar-lo, estimular-lo i 
donar-li eines perquè desenvolupi ca-
pacitats que potser ni ell mateix sabia 
que tenia”. L’experta, que fa dues dè-
cades que treballa amb criatures de 0 
a 3 anys, té clar que “mai s’ha de sub-
estimar els infants i pensar que no són 
capaços de fer segons quines coses”. 
“Tot al contrari –assegura–, hem 
d’oferir-los espai, seduint-los amb 
propostes engrescadores, proporcio-
nant-los confiança i donant-los 

PALOMA A. USÓ

Treballar el 
moviment en edats 
primerenques de la 

canalla els aporta 
beneficis motrius, 

cognitius, 
comunicatius i 

afectius

KIDNELIS

TREBALLAR LA 
PSICOMOTRICITAT 
INFANTIL 
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temps: segur que obtindrem uns re-
sultats més que significatius!”  

UN AMPLI VENTALL 
El ventall del moviment és molt ampli 
i la motricitat se subdivideix en fina i 
gruixuda. De ben petitons els nadons 
comencen a interessar-se pel món que 
els envolta, i cada cop tenen més in-
terès a tocar, moure’s, desplaçar-se. 
“Si el cos els acompanya, podran dis-
frutar i buscar nous reptes que els en-
riquiran un munt”, reflexiona Delriu. 
“Cal estimular, però no sobreforçar. O 
sigui, no s’han de cremar etapes abans 
d’hora”, alerta. I ho exemplifica: “Si un 
nen de sis mesos encara no aguanta bé 
l’esquena en posició vertical, assegut, 
no serà bo intentar que estigui asse-
gut... L’ideal seria respectar el seu pro-
pi ritme fins que arribi un moment 
que ell, per si sol, arribi a aquest estat”, 
raona Delriu.  

La motricitat fina es refereix a tas-
ques petites i delicades que es poden 
fer amb els dits o amb músculs facials, 
com ara agafar, parlar, pintar, fer la 
pinça amb els dits de les mans... La 
motricitat gruixuda són els grans mo-
viments del cos, com córrer, saltar..., 
i es desenvolupa del cap fins als peus. 
A través seu, l’infant va adquirint no-
ves capacitats que li donaran facilitat 
de moviment corporal. A les llars d’in-
fants s’ofereix la panera dels tresors 
als nens d’entre 6 i 12 mesos, un joc 
d’exploració que consisteix a posar 
elements de diferents textures, mate-
rials i formes –cargols de mar, una es-
ponja natural, argolles de cortina, una 
cullera de fusta, un embut...– a dins 
d’una panera o capsa. Amb aquest joc 
l’infant desenvolupa la coordinació 
d’ulls, mà i boca, ja que pot accedir fà-
cilment als objectes i portar-los a la 
boca per conèixer-los. 

JOCS DE 0 A 4 ANYS 
Quim Salvador és psicòleg de forma-
ció i juntament amb Eva Gómez, màs-
ter en joc cooperatiu, van crear el 2014 
Jugaia (www.jugaia.com), una botiga 
online especialitzada en jocs i joguines 
educatius, amb valors i molt originals. 
Des de la seva seu física a Sant Quirze 

del Vallès expliquen com entenen la 
seva tasca: “A Jugaia ens agrada pen-
sar en el desenvolupament dels in-
fants com una successió de moments 
que, tot i que són naturals, són també 
màgics... de sorpresa i estupefacció”. 
Salvador reflexiona: “No ho recordem, 
però segur que la primera vegada que 
vam ser capaços de caminar va ser un 
moment màgic, o la primera vegada 
que vam encaixar una peça al seu lloc 
segur que va ser una fita increïble”. 
Gómez afegeix que “amb el temps, 
normalitzem els moviments, els me-
canitzem, però certament hi ha algu-
na cosa extraordinària en entendre i 
predir la velocitat d’un objecte per 
agafar-lo al vol, o en entendre com 
funciona l’equilibri per aixecar una 
torre de blocs de fusta”. Les joguines 
que comercialitzen, diuen, “respecten 
el desenvolupament natural dels in-
fants i estan fetes de materials selecci-
onats per la seva naturalitat”. 

La parella d’experts proposa qua-
tre joguines de proximitat, fetes a Ca-
talunya, que potencien la motricitat 
fina. A partir d’un any, quan l’infant és 
capaç d’agafar objectes, es pot jugar 
amb una torre d’anelles. “Un dels pri-
mers reptes motrius serà encaixar-les 
unes a dins de les altres. És un movi-

JUGAIA

Per potenciar la 
motricitat fina 

Laia Delriu proposa activitats 
per estimular la motricitat fina 
dels infants. 

Agafar taps de suro i posar-
los dins d’un pot. 

Preparar un pot i fer forats a 
la tapa i que els nens 
s’entretinguin a posar-hi a dins 
bastonets de les orelles. 

Dibuixar amb el dit sobre  
una superfície plena de 
xocolata. 

Preparar una safata amb 
nous i unes pinces i fer-los 
passar el fruit sec a una safata 
per fer glaçons o a una ouera 
sense que caiguin. 

Fer-los posar dins dels  
forats d’un colador o un 
recipient amb forats palletes  
de colors o fer-los passar 
macarrons per un cordill i fer  
un collaret. 

La proposta

Laia Delriu, psicòloga 
infantil, també ofereix 
propostes per treballar  
la motricitat gruixuda:  

Agafar uns coixins grans i 
durs i en forma de quadrat 
perquè els nens intentin 
pujar-ne i baixar-ne. Això els 
ajudarà a agafar to muscular  
i a enfortir les cames. 

Aconseguir unes rodes de 
cotxe (que podem pintar 
perquè siguin més divertides) 
i posar-les en forma de camí 
perquè cadascú al seu nivell 
intenti pujar-hi o entrar-hi i 
sortir-ne. 

Saltar al ritme d’alguna cançó 
divertida que engresqui la 
canalla. 

Pujar i baixar escales. 

Aprofitar el bon temps per 
fer activitats aquàtiques com 
nedar, xipollejar, jugar amb 
un xurro... 

I per  treballar la 
motricitat gruixuda 

El consell

ment que requereix una certa concep-
ció espacial i domini dels moviments. 
Es tracta de moviments senzills que 
requeriran més o menys perícia, de-
penent de l’anella, si és més o menys 
gruixuda”. A partir dels 2 anys, reco-
manen el nino Sac de Kidnelis per 
aprendre a vestir-se sol: és de roba, té 
un cos tou envoltat de cremalleres, 
betes adherents, botons, cordills. 
“Aquí la motricitat es torna més com-
plexa perquè per cordar un botó cal 
coordinar dues mans i per fer servir 
una cremallera també”, destaquen. 
Dels tres anys en endavant són ideals 
uns bols i glans amb pinça. “Jugar a 
agafar els glans i a col·locar-los als 
bols ajuda en el perfeccionament de la 
prensilitat natural i en la coordinació 
visual. Es tracta ja d’un moviment 
molt més precís en què cal tenir pols. 
És un salt en la motricitat fina”, ar-
gumenten. I a partir dels 4 anys acon-
sellen el Modulmax, un joc de cons-
trucció en què els requeriments de 
motricitat fina es fan més grans. “A 
més cal planificar espacialment el que 
volem fer. Caldrà imaginar què volem 
fer abans d’executar-ho i caldrà exe-
cutar-ho amb molt de pols, ja que les 
construccions són horitzontals”, con-
clou Salvador.✖

recipient amb forats palletes  
de colors o fer-los passar 
macarrons per un cordill i fer  
un collaret.

b ll l
El consell
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Criança
CADA GOTA 
COMPTA 

A Catalunya, 1.583 
nadons prematurs 

s’han alimentat amb 
llet materna gràcies a 
les donacions de llet, 

una tasca que 
coordina el Banc de 

Llet Materna
El Banc de Llet Materna va néixer el 
2011 amb l’objectiu d’assegurar l’ali-
mentació amb llet materna de tots els 
prematurs i nounats de Catalunya 
que ho necessitessin per prescripció 
mèdica i que, per causes majors, no 
poguessin ser alletats per la pròpia 
mare. Aquest centre especialitzat du 
a terme, també, les funcions de cons-
cienciar la societat sobre el valor de 
la lactància materna i recollir, analit-
zar, processar, fer els controls de qua-
litat i distribuir la llet materna dona-
da per un nombre cada cop més gran 
de mares catalanes que han ajudat a 
perpetuar un vincle únic, el dels ger-
mans de llet. 

Vanessa Pleguezuelos, responsa-
ble del Banc, lloa, precisament, “la 
generositat i altruisme” de les 2.159 
catalanes que, al llarg d’aquests cinc 
anys, han decidit donar llet materna 
alhora que alletaven les seves criatu-
res i bregaven amb les nits en vetlla 
i altres episodis propis dels primers 
mesos d’un nadó. “Totes elles han fet 
possible que tots els prematurs de 
risc que necessitaven llet n’hagin tin-
gut”, destaca. Tot i això, Pleguezue-
los subratlla que es tracta d’una “sa-
tisfacció molt efímera” i és que “ha-
ver tingut prou llet durant els últims 
anys no vol dir que en tinguem du-
rant els pròxims mesos, ja que les do-
nants de llet només ho poden ser du-

rant un període de temps molt breu i, 
per tant, cal conscienciar constant-
ment noves donants”.  

Una de les mares que tenia molt 
clar que donaria llet materna és Em-
ma Bouisset, que l’octubre del 2015 va 
donar a llum el seu primer fill, l’Aran. 
“De la mateixa manera que dono sang 
sempre que puc, vaig tenir molt clar 
que, si mai era mare, donaria llet ma-
terna”, explica Bouisset, a qui el gest 
li sembla “una de les coses més boni-
ques que es poden fer en aquesta vi-
da”. “No només contribueixes a millo-
rar la qualitat de vida dels nadons pre-
maturs i –per extensió– de les seves 
famílies, sinó que personalment tens 
una recompensa enorme”, explica 
aquesta mare. 

MENYS RISC D’INFECCIONS 
Els beneficis de la llet materna per als 
nadons són àmpliament coneguts i ava-
lats per institucions com l’OMS, que la 
recomana en exclusiva fins als sis me-
sos i insta a mantenir-la –combinant-
la amb altres aliments– fins als dos 
anys. Félix Castillo, cap de neonatolo-
gia de l’Hospital de la Vall d’Hebron, in-
cideix que des del servei es promou en 
tot moment la llet materna entre els 
nounats, “ja que posseeix una compo-
sició única i específica per a l’espècie”, 
tot i que en el cas dels nadons prema-
turs –els que han nascut abans de la set-
mana 33 de gestació– es recomana “su-
plementar amb llet de banc quan la de 
la pròpia mare és insuficient”. Al servei 
de neonatologia de la Vall d’Hebron, 
hospital que col·labora amb el Banc de 
Llet des de fa tres anys, entre 150 i 180 
nadons prematurs es beneficien de la 
donació de llet materna. 

Tal com sosté el cap de neonatolo-
gia de la Vall d’Hebron, “diversos es-
tudis demostren que la llet materna 
de banc redueix fins a un 72% els 
brots d’enterocolitis necrotitzant, 
una greu malaltia intestinal específi-
ca d’aquest tipus de pacients”. El Dr. 
Castillo també cita altres beneficis de 
la llet materna de banc durant la recu-
peració d’aquestes criatures, com la 
reducció de la infecció nosocomial, un 

ESTHER ESCOLÁN 

Trobada de Germans 
de Llet

El 22 de maig els Jardins de la 
Maternitat de Barcelona (foto de 
l’esquerra) van acollir la Trobada 
de Germans de Llet, una festa 
organitzada pel Banc de Llet per 
commemorar el seu cinquè 
aniversari, que va repetir-se en 
altres localitats com Lleida, 
Girona i Tortosa, i que va reunir 
desenes de famílies de donants i 
receptores de llet. Durant 
aquests cinc anys, 1.583 nadons 
prematurs s’han alimentat amb 
la llet materna que han donat 
2.159 dones, una xifra que es 
tradueix en més de 3.778 litres 
de llet materna que s’han 
distribuït en 15 hospitals públics i 
privats catalans.  

Entre els testimonis de les 
famílies donants i receptores de 
llet materna de banc, trobem el 
cas de la Maia, nascuda el juliol 
del 2011 a Barcelona durant la 
setmana 29 de gestació amb un 
pes de 1.140 grams, que va 
convertir-se en la primera 
receptora catalana de llet 
materna de banc gràcies a la 
tasca duta a terme per donants 
com l’Agnès, que es va estrenar 
com a mare i com a donant de 
llet el mateix any 2011, una 
experiència satisfactòria que va 
voler repetir el 2015 amb el seu 
segon fill. 

La cita
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millor desenvolupament neuronal, 
una millor tolerància digestiva i 
menys risc cardiovascular, uns aspec-
tes que, de retruc, permeten escurçar 
la seva estada a les incubadores.  

EL PROCEDIMENT 
Les donacions es fan a casa, però pri-
mer cal demanar cita per fer una en-
trevista en un dels 17 hospitals amb 
Banc de Sang i Teixits distribuïts per 
tot Catalunya. “Els requisits per ser 
donant de llet materna són ser major 
d’edat, estar alletant el seu nadó i te-
nir prou llet, presentar bona salut i dur 
uns hàbits de vida saludables”, explica 
Vanessa Pleguezuelos. Per contra, no 
podran donar llet les mares que es me-
diquin habitualment amb determi-
nants fàrmacs o que consumeixin dro-
gues o altres tòxics; que pateixin ma-
lalties com la sida i l’hepatitis B i C, o 
que fumin o consumeixin begudes al-
cohòliques. La donant haurà d’infor-
mar el Banc de Llet tanmateix si du-
rant el període de donació pren medi-
caments o herbes medicinals en infu-
sió, es vacuna, pateix alguna malaltia 
aguda o infecciosa, o consumeix cafè o 
altres begudes amb cafeïna. 

L’Emma va començar a donar llet 
materna quan l’Aran tenia tres mesos. 
En aquell moment va contactar amb 
el Banc de Llet i va començar tot el 
procés. “El primer que fan és citar-te 
i fer-te una minientrevista per descar-
tar malalties o hàbits que no permetin 
la donació, així com una anàlisi de 
sang per comprovar que estigui tot 

bé”, recorda. Si no en tens, et cedeixen 
un tirallet i te’n vas a casa amb tot el 
pack: el tirallet, uns fulls informatius 
i un munt de potets i les correspo-
nents etiquetes per identificar-los.  

“Al cap d’uns dies, et truquen del 
Banc per donar-te els resultats de 
l’analítica i, si tot està bé, ja tens llum 
verda per començar. Després, a casa, 
et vas traient la llet en funció del que 
puguis/vulguis donar –no hi ha ni mí-
nims ni màxims– i vas omplint els 
pots seguint un protocol d’esterilitza-
ció del material i d’higiene personal”, 
explica Bouisset. “A cada extracció les 
mares guarden els pots plens al con-
gelador i abans de les quatre setmanes 
ens truquen perquè passem a recollir-
los”, explica Pleguezuelos, que fa èm-
fasi en el fet que una mare pot donar 
llet “el temps que vulgui, sempre que 
estigui alletant el seu nadó i la compo-
sició nutricional de la llet continuï 
sent l’adequada per als receptors”, co-
sa que es comprova mitjançant anà-
lisis constants realitzades al mateix 
Banc de Llet Materna que, entre al-
tres coses, certifiquen que la llet està 
lliure de bacteris i que la quantitat de 
proteïnes, greixos i hidrats de carbo-
ni és l’òptima. 

EL 99% REPETIRIEN 
“Hem fet enquestes i el 99% de les 
donants repetirien i el 100% ho reco-
manarien a una altra persona”, afir-
ma orgullosa la responsable del Banc. 
La majoria deixen de donar llet per-
què han de tornar a la feina. És el cas 

de l’Emma, que després de tres mesos 
i d’uns cinc litres de llet donats, a 
l’abril, uns dies abans de reincorpo-
rar-se a la feina va haver de trucar al 
Banc per donar-se de baixa com a do-
nant. I va fer-ho amb molta pena. 
Més d’un cop es va plantejar seguir 
una temporada més amb aquesta op-
ció solidària, “però també volia co-
mençar a disminuir la producció de 
llet”. “No tenia gaire clar que a la fei-
na trobés el moment per treure’m llet 
ni la logística per fer-ho”, apunta. 
“També coincidia amb l’època de la 
introducció de l’alimentació comple-
mentària i vaig pensar que, a poc a 
poc, aniria tenint menys llet”, afegeix 
aquesta exdonant.  

I, per acabar, dues preguntes habi-
tuals. Quins són els hospitals que re-
ben aquesta llet de banc? “Qualsevol 
nadó prematur d’alt risc pot rebre llet 
de banc independentment que hagi 
nascut en un hospital públic o privat”, 
apunta Vanessa Pleguezuelos. Actu-
alment, una vintena de clíniques i 
hospitals reben aquesta llet. ¿I què 
passa quan es produeix un pic de nai-
xements prematurs en un hospital? 
“Al Banc disposem d’unes reserves de 
llet materna que ens permeten cobrir 
una necessitat més alta de l’habitual, 
però en cas que aquestes reserves dis-
minueixin activem diferents vies de 
promoció per donar a conèixer la si-
tuació i aconseguir que més mares ens 
ajudin a cobrir una possible punta en 
les necessitats dels hospitals”, con-
clou Pleguezuelos.✖ 

Des del 2011 el Banc de Llet facilita 
llet materna a prematurs i nounats 
de Catalunya que ho necessitin per 
prescripció mèdica. BANC DE LLET

“Les donants de 
llet només ho 

poden ser durant 
un període de 

temps molt breu 
i cal conscienciar 

constantment 
noves donants”, 

diu Vanessa 
Pleguezuelos
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A
Família A l’aeroport del Prat, a la porta d’arri-

bades, l’Estefania Carreño va dubtar 
quan va veure un noi motxiller amb 
una barba abundant amb un somriu-
re d’orella a orella. ¿Era el seu fill? 
¿L’abraçava o s’esperava per si darre-
re en veia un altre que s’hi assemblés 
més? 

L’Estefania ho recorda mig en bro-
ma. De fet, en va fer fins i tot una foto 
abans que l’abracés i la va ensenyar als 
amics per dir-los que el Pere ja havia 
tornat, i que havia dubtat momentàni-
ament sobre si era ell o no. 

Aquest any el Pere Burgués (21 
anys) va decidir marxar sis mesos a 
Malàisia, Singapur i Indonèsia. De fet, 
ja no es va matricular a tercer de la car-
rera (international business economic), 
perquè volia dedicar l’any a viatjar. “¿I 
qui sóc jo per dir-li a un jove de 21 anys 
que no ho pot fer?”, diu l’Estefania. Es-
clar que els pares li van demanar que 
acabés la carrera, que ja n’havia supe-
rat la meitat, i que era una llàstima que 
no l’acabés. El Pere els va assegurar 
que ho faria, però abans volia viatjar. 
Mitjançant una web que funciona amb 
intercanvi de feina per allotjament, el 
Pere (protagonista de les imatges que 
acompanyen aquest reportatge) se’n 
va anar al gener a Malàisia. Allà tenia 
assegurat l’allotjament dels primers 
dies, i la feina.  

“Al principi, i també al final, patei-
xes”, diu l’Estefania, que de professió 
és psicòloga clínica. “Pateixes perquè 
saps que li poden passar coses, i l’ad-

verteixes del que li pot passar, i ell et 
diu que ja ho sap, que no cal que l’hi di-
guis”, s’explica la mare. A un jove de 20 
anys “que li diguis que no agafi cap pa-
quet que li donin”, per exemple, li fa 
fer comentaris tipus: “Ja ho sé, ja ho 
sé, no cal que m’ho diguis”. 

L’Estefania ho entomava, però hi 
tornava dient que era la seva obliga-
ció advertir-lo de tot les vegades que 
calgués.  

“Durant el viatge vam continuar pa-
tint, perquè li van passar coses”. A Su-
matra hi va haver un terratrèmol quan 
ell hi era; i també un avís de tsunami. 
“També li van robar la cartera; i va 
oblidar el pin de la VISA i no podia 
treure diners”. Malgrat tots els mal-
grats, l’Estefania assenyala que la re-
lació l’han mantinguda de manera in-
tensa durant els sis mesos. “Internet 
i totes les eines a l’abast, Skype, 
WhatsApp, ens ha permès estar molt 
connectats, i hem mantingut conver-
ses que en el dia a dia que a casa no ha-
víem tingut”.  

UNA NOVA RELACIÓ 
La tranquil·litat, la distància i el can-
vi que li provocava al Pere el que vivia 
el feia “filosofar” amb els pares. “A 
casa no havíem parlat mai de la ma-
nera com hem conversat en aquests 
sis mesos que ha sigut fora”, reconeix 
la mare. 

Mentrestant, a casa, el germà petit, 
el Martí, va ocupar l’espai del Pere. 
“Però quan va veure la tornada imme-TRINITAT GILBERT

FILL, 
TORNA 
AVIAT 
Les colònies d’estiu i els viatges d’estudis  
o lleure suposen sovint les primeres 
separacions llargues de pares i fills.  
Com podem afrontar-les? 

P.B.
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JAUME FUNES  
Educador i periodista  

Entre els nostres desitjos adults de vacances hi 
ha obtenir alguna dosi més de la felicitat que no 
tenim temps d’aconseguir en el dia a dia. Així, 
busquem el plaer i tractem de ser feliços, tam-
bé practicant més intensament la sexualitat. 
No és gaire diferent del que intenten viure els 
adolescents. Especialment quan no tenir esco-
la suposa destinar temps tranquil a altres des-
cobriments i assajos. Al sol d’estiu brillen altres 
cossos i mirades. Senten que l’agost potser se-
rà el mes de la primera vegada. 

No queda clar, però, que l’adult desitjós de 
felicitat accepti el mateix per al seu fill o filla. Jo 
miro el mar, però arriba el maleït whatsapp i he 
de contestar. En una setmana dues famílies se-
guides, angoixades pel sexe adolescent, dema-
nant consells. Cadascuna té la seva complexi-
tat, però a les peces de l’entorn destaca un ele-
ment: la negació de la seva sexualitat, el respec-
te als seus descobriments. Tenen 13 anys i pares 
que encara els consideren sense edat per al se-
xe. Per què no considerem les vacances un pe-
ríode per descobrir de manera útil la sexualitat 
adolescent dels fills?  

No és gaire difícil considerar que quan dos 
adolescents es “fiquen al llit” junts solen tenir 
múltiples raons. És molt probable que siguin 
bons amics i trobin agradable relacionar-se 
també amb el cos. De vegades tan sols busquen 
una satisfacció sexual diferent o que vagi una 
mica més enllà de la pròpia masturbació. Amb 
freqüència nois o noies (sovint els primers) 
busquen lluir, presumir d’haver-ho fet, davant 
els seus amics i amigues. Però també és molt 
freqüent que experimentin desitjos de tendre-
sa i afecte i considerin que aquesta és una bo-
na manera d’obtenir-los. 

L’estiu pot ser bon moment per mirar de 
transmetre tres gran criteris. No deixis que 
t’imposin les presses. És molt diferent desitjar 
aquesta experiència que que t’hi empenyin 
quan no és el teu moment. No deixis que t’ho 
simplifiquin. El sexe no són els genitals, és tot 
el cos, tots els sentits. Explorar el teu cos i el 
d’uns altres també consisteix a descobrir el que 
sentim en moltes parts del cos. No facis l’ego-
ista. Quan es tracta de la sexualitat en compa-
nyia sempre cal pensar en el que l’altra perso-
na desitja i vol.  

Malauradament, a l’altra banda del telèfon 
hi ha un pare que no vol que li “toquin la filla”.✖

L’EXPLORADOR REPRIMIT 

PARLEM DEL 
SEXE D’ESTIU

diata del germà, el petit va començar 
a endreçar-ho tot”. Per espai, el ger-
mà estava més bé, “però per edat i per 
relació tots dos s’han retrobat com a 
amics”. 

I a casa han tornat a aparèixer els 
dubtes: “¿Tornarà a acceptar les nor-
mes de casa després de sis mesos de 
viure sol a l’altra punta del món?”, 
“¿Tornarà a matricular-se a la carre-
ra per acabar-la?”, “¿Quina relació 
mantindrà amb nosaltres?” Eren les 
preguntes que es feien els pares, que 
s’han anat resolent a poc a poc. 

Les normes de casa el Pere les ha 
continuat respectant. “Hem desco-
bert que si hi ha una bona base esta-
blerta tot continua igual”. El Pere 
s’ha matriculat a tercer de la 
carrera. I la relació amb els 
pares i el germà és com sem-
pre. Bona. Ara bé, a les con-
verses el Pere explica que 
vol marxar quan acabi 
d’estudiar, que ha desco-
bert el que ell sospitava, 
que li agrada com viuen 
els països de l’Orient, i 
no Occident, que viu en 
una espiral de consu-
misme i de normativis-
me del qual ningú sap 
escapar. “Sabem que l’úl-
tim any de carrera el farà fora, en un 
altre país; i ens fem a la idea que quan 
tingui el títol marxarà”. De moment 
ja han viscut la prova de foc. I l’han 
superada. 

En aquest sentit, la pedagoga i psi-
còloga Maria Rosa Buxarrais indica 
que quan un fill decideix marxar de vi-
atge una temporada cal que els pares 
hi estiguin d’acord, i que els fills esti-
guin motivats i convençuts. 

Bux1arrais explica per passos quina 
pot ser la manera d’actuar per als pa-
res: 1) Han de planificar tot el perío-
de que estiguin separats, mirant quan 
es podran veure. 2) Han de dir als fills 
que aprofitin al màxim l’experiència, 
tant educativa com personal. Es trac-
ta d’un creixement personal si es por-
ta bé per a les dues parts. Dit això, la 
psicòloga indica que “la separació ge-
nera sentiments contradictoris: d’una 
banda, estàs content perquè ho veus 

molt positiu per al fill o filla, però 
de l’altra estàs trist per no poder 
compartir-ho al seu costat”. Per 
descomptat, comporta un pro-
cés d’adaptació.  

A la tornada del viatge “pot 
haver-hi conflictes amb les 
normes de casa, perquè el fill 

ha madurat i ha sigut autò-
nom en la seva organit-
zació i en la presa de de-
cisions”. D’aquí que els 
costi seguir unes normes 

de convivència. Ara bé, “hi 
ha d’haver una nova negocia-

ció per les dues parts”. Segons la 
psicòloga, “per als fills també es dur 
aquest procés de reajustament fins que 
no es tornen a adaptar al ritme que ha-
vien portat a casa abans de marxar”.✖

La psicòloga Mercè Conangla afirma que educar bé una criatura vol dir 
també saber deixar-la anar.  

Com a coautora del llibre Ámame para que pueda huir (Editorial 
Amat), Conangla sosté que les etapes vitals dels fills passen per ser-hi 
quan són nadons, protegir-los, crear vincles. I a mesura que es fan grans 
“els pares han de fonamentar l’autonomia fins que acabin marxant de 
casa”. 

Quan  arriba el moment que el fill diu que vol marxar (pel motiu que 
sigui: viatges, estudi, per anar amb la parella), els pares “l’hi han de 
deixar fer des de l’amor, sense retrets”. Quan passa, és un senyal que 
l’educació ha funcionat. 

Ara bé, queda clar que a casa l’ecosistema canvia. “Hi ha una peça 
que desapareix i, per tant, tot s’ha de tornar a col·locar, i cal un esforç 
d’adaptació i reestructuració de les dinàmiques de casa”, diu Conangla, 
que és la presidenta de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional 
(www.fundacioambit.org). 

I és aquí quan la reestructuració pot fer veure que les parelles han fet 
de pares i de mares, que han focalitzat tots els esforços en els fills, però 
que ara es retrobaran amb un adult que miren i que no reconeixen. “Han 
fet de pares però els ha faltat l’atenció com a companys i parelles”. 

Per tot plegat “és important que els pares tinguin clar que també són 
professionals, que tenen amics i que comparteixen la vida amb una 
parella”. Si és així, quan el fill marxa de casa no se sent la síndrome del 
niu buit, sinó que es viu en positiu, com que tot ha funcionat bé. 

“La felicitat i la recuperació de l’espai vital com a persona i com a 
parella cal disfrutar-los”, afirma Conangla. I és així perquè saben que els 
fills estan bé, que hi mantenen una bona relació, de respecte, i que ara 
comença una etapa nova. 

Tot plegat “no es pot improvisar”, sinó que mentre els fills són a casa 
“cal cuidar-ho, i cultivar els espais propis”. 

Estima’ls perquè marxin 
Els consells
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CCRISTINA SERRET  
Il·lustracions:  
MARTA CAYUELA  

Ben empastifats 
Sí, ja ho sabem. Posar-se 
crema de sol és una murga. 
Però és important. ¿Oi que no 
saltaries d’un avió sense 
paracaigudes? Doncs no has 
de posar-te al sol sense la 
protecció adequada. Posa’t la 
crema uns quinze minuts 
abans de sortir de casa, i 
després cada dues 
hores, o després 
de banyar-te si 
no és resistent 
a l’aigua. I 
vigila que els 
pares també 
ho facin, que 
de vegades 
els grans  
ens fem els 
despistats! 

On passes les vacances? A la platja, a la muntanya, a la ciutat  
o viatjant? Siguis on siguis, hi ha una cosa que no et pot faltar a la 
bossa: la protecció solar. Ja tens la teva? 

Stack Buddies 

 
Ajuda Lucco i els seus 
amics, els petits monstres 
apiladors. Tria un dels deu 
personatges i vés deixant 
anar peces mentre et 
balanceges sobre la torre. 
Hi ha deu nivells per 
superar. Preu: gratuït. 
Plataforma: iOs. 

Make me Smile 
 
Els nens han de fer 
somriure els personatges 
que van apareixent, i que 
estan enfadats, tristos o 
espantats. A més, mentre 
juguen l’aplicació els fa 
fotos i poden veure les 
seves pròpies cares 
emocionades. Preu: 0,99 €. 
Plataforma: iOs. 

Bronzejats sí, 
cremats no 
El bronzejat és una reacció 
de la pell als raigs solars. 
Quan rebem les radiacions 
ultraviolades del sol, el nostre 
cos allibera una substància 
anomenada melanina per 
defensar-se. I aquesta 
melanina és la que ens dóna 

el bronzejat que tant ens 
agrada. Si estem 

massa estona 
exposats al sol o 
bé si ho fem 
sense la 
protecció que 
toca, el nostre 
cos no és prou 

ràpid produint 
melanina i és 

llavors quan ens 
cremem.  

A l’estiu, ben protegits 
del sol 

A l’aigua,  
també 
¿Ets dels que es passen el 
dia dins del mar o de la 
piscina? Doncs també t’has 
de posar crema solar, 
perquè l’aigua reflecteix i 
intensifica les radiacions 
solars. Només et pots 
escapar dels seus efectes 
posant-te a l’ombra. 

Si està ennuvolat, 
també 
Els dies d’estiu que el cel és 
gris també cal posar-se 
protecció solar, perquè les 
radiacions travessen els 
núvols.  

Mira el rellotge 
Entre les 12 del migdia i les 4 
de la tarda la radiació solar és 
més forta. Si pots, evita estar 
al sol durant aquestes hores. 

Les persones  
amb més risc de  
cremar-se pel sol 
Són les que tenen la pell molt 
clara, i també els infants i 
adolescents, perquè passeu 
molta estona al sol. 

 
Drink 
water 

Remember that it is also 
important to drink water 

as often as possible. 
 

 
Don’t 

forget your 
cap! 

Grab it when you go to the 
beach or the mountains, to 

protect your head from 
solar radiation. 

 

Vocabulary 
cap: gorra 

to grab: agafar 
beach: platja 

head: cap 
water: aigua 

remember: recorda 
often: sovint 
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