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Família

Com hem de parlar
Aconseguir que els nens ens escoltin
PALOMA ARENÓS

FOTO: GETTY IMAGES

“E
lsparessóna
primera línia
defocsetdies la
setmana.Tot i

així,moltpocshanrebut
unentrenamentperals
requerimentsd’aquesta
feina.Noésestranyque
fins i totelsparesamb
bones intencionssovintes
trobinambsentimentsde
frustració,perplexitat, cul-
pabilitatosolitud”.Així
s’expressen lesnord-ame-
ricanesAdeleFaber i
ElaineMazlish,autores
del supervendesComhem
deparlarperquèels fills
escoltin. I comhemd’escol-
tarperquèels fillsparlin,
davant l’asfixiantquotidi-
anitatambquèmolts
pareses trobencadadiaa
l’horad’educarels fills.

Enaquest context,
l’holandesaEsther van
Zoem,marede tres cria-
tures i arrelada aSeva, va
veurequenecessitavaori-
entació i ajudaen la cri-
ançadels fills. “Sobretot
perquè semprehihavia
tensions i situacions
que sem’escapaven

de lesmans, permésque
ho intentés fer bé.Era
comsinom’escoltessin”,
recorda.VanZoemva
conèixer JúliaMateo, for-
madaenassessorament
psicològic ambCarl
Rogers iGestalt, que li va
parlardel llibredeFaber i
Mazlish. La seva vida va
ferun tomb. “Vaig agafar
consciènciademi
mateixa i vaig saber atu-
rar-meper veurequè
estava fallant.General-
ment, no identifiquemels
sentiments reals delsnos-
tres fills, sinóqueels
tapem, els anul·lemoels
canviemen funciódels
nostres interessos i això
fano se sentin escoltats i
s’emprenyin. Se senten
confusos”, apunta. Posa
unexemplequotidià: “Un
delsmeus fills s’ha fet un
tall al dit, poca cosa, i
començaaplorardeses-
perat.Abans, jo li hauria
dit quenoera res,
que fos valent,

quenocal plorarper tan
poca cosa”.Ara li dic que
entencque li facimal i
queplori perquèésnor-
mal que senti dolor, i un
cophavist que l’escolto,
deixadeplorar.És
impressionant”.

Deixar de jutjar

Desprésde lamillorade la
relacióambels fills,Van
ZoemiMateovandecidir
treballarplegades ihan
fundatCom1nica’t, lapri-
meraempresaque téels
dretsper impartir tallers
amb lametodologiade les
autoresnord-americanes
aCatalunya i, benaviat, a
l’Estat.Amésd’aprendre
aacceptar i reconèixerels
sentiments, les claus
d’aquestprojecte són
creureelquediu l’altre
–unnennomenteixquan
diu“tinccalor”, tot i que
l’adult tingui fred inopari
d’abrigar-lo–, l’empatia, la
sinceritat, deixarde jut-

jar id’etiquetar les
criatures–“etsun
ploramiques,un
rondinaire...”– i
permetreque
siguinautò-

noms. “Noes tracta
d’abandonar-los ique
s’espavilin, sinód’acom-
panyar-losemocional-
ment idonar-loseines.
Acabenresolentells sols
els conflictesperquè, si
se’ls educadesdel res-
pecte inodesde la inter-
venciócontínua, veuende
seguidaonéselproblema
i la resolució”, argumenta
Mateo.

Vinyetes

La responsabilitat també
és fonamental. “Si unnen
incompleixuna responsa-
bilitat, comara fer els
deures, veuràquehiha
unaconseqüència. I, per
tant, assumiràquehade
complir si novol que torni
apassar.Nocreiemenel
càstig perquèno forma,
deforma, però sí que cal
quehihagi límits”, apun-
tenMateo iVanZoem.

Al llibrehihavinyetes
ambsitua-

Acceptar i
reconèixer els
sentiments,
generar empatia
i no jutjar és
essencial

cions familiarshabituals
ambdues resolucions:
unaenquèno s’escolta i
unaaltra enquè sí. En la
primera, unanenaexplica
a lamarequealgú li ha
robat el llapis vermell nou
a l’escola. Lamare li pre-
gunta: “Segurqueno l’has
perdut tu?”Lanenadiu
queno.Després la renya:
“I quèpots esperar si dei-
xes les coses sempre tira-
desperqualsevol lloc?
Sempreetdic queendre-
cis.El problemaésque
mai emfas cas”. Lanena,
trista i frustrada, acota el
cap i diu a lamareque la
deixi enpau.En la segona
vinyeta, en lad’actitud
recomanable, quan la filla
explicaque li hanpres el
llapis, lamarenomés
assenteix i diu “ooh,
ummm”o“jahoveig”.Al
final de tota l’explicació,
lamenor s’adonaque si la
pròximavegadadesa el
llapis a l’escriptori, no li
tornarà apassar. “Expres-
sions comaquesta, amb
unaactitud sol·lícita, con-
viden lanenaaexplorar
els seus sentiments i pen-
saments i, probablement,
acabarà trobant la solu-
ció”, argumenten les
autores.

Com1nica’t compta
ambunequipd’unadot-
zenade facilitadors
–comanomenenels
educadorso terapeu-

tes-

El gran discurs
no funciona,
és molt més útil
fer servir
la idea clau i el
missatge curt

EVITAR L’EXCÉS. La
intervenció
contínua de l’adult
genera rebuig en
la criatura i fa poc
útil elmissatge.
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Separats amb nens, uniu-vos!

I ja serà un bon ex,
el teu marit?

L
afillad’unaamigamevaanuncia
a la sevamare la intenció de ca-
sar-se.Emsemblamoltbé, lidiu

lamare, però pensa que amés amés
detriarunbonmarit,hasdemirarque
puguiserunbonex.Lanoiaselatreu
desobre:“Quinescosesdedir.Peròsi
no ens separaremmai!” I lamare in-
sisteix: “T’ho dic per experiència, i
pensaqueseguramentestareumolts
mésanys separatsque junts!”

Éscertque,ambelsdelirisde l’en-
amorament, és impossible posar-se
apensar si laparella ambqui ens ca-
seméstanbonatriapercompartir la
vidacomperseparar-nos-enamical-
ment, uns anys després, quan ja tin-
guemunesquantescriaturesiunahi-
poteca compartida. Però també és
cadavegadamésevidentqueelsma-
trimonis janosónperasempreique,
per tant, cal anticipar-se als esdeve-
niments. Iencaraque lamevaamiga
nohagibuscatelmomentmésopor-
tú, la intenció erabona.

Entre els separats amb nens és
molt freqüent reconèixerque tenim
ex que estanmoltmillor en aquest
nou paper que no pas en el de pare-
lla. Elmeu ex, emdiu una altra ami-
ga, ésperfectecomaparede lescria-
tures, comacompanypercompartir
l’educació dels nens. Però conviure
ambelleraimpossible.Noeraunbon
marit, peròés elmillor exdelmón.

Però,¿quinamenadecoseshauria
de tenir en compte la filla de lameva
amigaperescolliruncompanydequi
separar-se amistosament? ¿Fins a
quinpunt acceptarà que te’n vulguis
separar?¿Esdeprimirà,seràcapaçde
refer lasevavida?¿Etfarà lavida im-
possible?¿Etnegaràlacustòdiacom-
partida? ¿Et portarà als tribunals?
¿Quèvoldràferambelpis iamblahi-
poteca? ¿Dirà que el cotxe és seu?
¿Se’n recordarà, de les activitats ex-
traescolars del nen? ¿Li passarà a la
nenalapintadelspolls?¿Sabràferuna
truita de patates? ¿Embolicarà els
nensenlesvostresbaralles?¿T’odia-
rà o et seguirà estimant, encara que
siguid’unaaltramanera?

Si hi pensem, segurament arriba-
remalaconclusióqueelsbonsexhan
de reunir només algunes de les con-
dicions que reuneixen les bones pa-
relles. Fins i totm’atreveixo a aven-
turar lahipòtesique, si triéssimamb
el criteri de trobar algú de qui poder
separar-nos amistosament i poder
seguir compartint l’educació dels
nens,noensensepararíemtanfàcil-
ment!Vetaquíunbonte-
ma de conversa amb la
vostraparella.

David Cirici

DavidCirici
és escriptor

arreudel territori.Felici-
anoGarcia, professorde
secundària ipare, ésel
facilitadora lazonadel
Vallès.Undels consells
quecomparteixamb la
gentques’inscriuals
tallersperquè funcioniel
diàleg intergeneracional
ésque“ambnenspetits i
adolescents, els gransdis-
cursosno funcionen”.
“Moltmillor ideesclaus i
missatgescurts.Els joves
desconnectenquanveuen
que jacomençael rotllo i
elspetitsnoentenenres si
hihamassa informació”,
afegeix.

Útil per a la docència

Garcia reconeixque les
einesquehaaprès amb
aquest sistema li sónmolt
útils a secundària. “La
feina ambels adolescents
ésposar límits. Peròara
tinc clar quea l’aulahiha
momentsper als senti-
ments, per generarbones
relacions, per feruna
escolta atenta i entendre
l’alumne. Si no, l’aprenen-
tatgeno funciona. Si has

Per a més informació
‘Com hem de parlar perquè els fills escoltin. I com
hem d’escoltar perquè els fills parlin’
Adele Faber i Elaine Mazlish. Editorial Medici.

www.com1nicat.cat
Primera empresa de l’Estat amb llicència de Faber i Mazlish

per fer tallers sobre com parlar perquè els fills escoltin.

‘Educar para ser. Vivencias de una escuela activa’.
Rebeca Wild. Editorial Herder.

d’estar tot el diadiscipli-
nant-los, ésundesgast
psicològic brutal, tantper
a l’educador comper a
l’estudiant”, subratlla.

L’escola lliureoactiva
comparteixamb
Com1nica’t unaeducació
sense judicisnietiquetes
de l’adultcapalnen.L’art-
terapeutaLaiaCasals,que
acompanya les famíliesde
l’escola lliureMoixaina, té
clarque, sihihauncon-
flicte iunnenpegaa l’altre
perquènolideixauna
joguina, “noes jutja,nia
unse l’etiquetadevíctima
nia l’altrededolent”. “Cal
atendre’ls totsdos, crear
l’espaiperquèpuguindir-
seelquenecessiten iespe-
rarquetrobin laresolució
delconflicte.Noés fàcil
peralsgrans–reconeix–
reduir lesnostres inter-
vencions,peròresulta
enriquidorperatots imol-
tesvegadesemotiu”. “El
millorésqueaquestsnens,
al final, s’escolten,
s’expressen lesnecessitats
ibusquenunaentesa.És
emotiu”, conclou.e

Els eixos bàsics sobre com parlar
perquè ens escoltin
Prescindim del càstig, del premi,
del racó de pensar i el temps d’espera

ACOMPANYAR.Noestractadedeixar-lossols iques’espavilin, sinód’acompanyar-los i cedir-losresponsabilitats.

e

ElquedistingeixCom
hemdeparlarperquèels
fills escoltinésque funci-
onasensenecessitatde
castigarnipremiar,ni
raconsdepensarni
tempsd’espera.En lloc
d’això, s’aprènel següent.
e1
Alternatives al càstig:
que el nenaprengui que
el seu comportament té
certes conseqüències.
Això el porta a adquirir
més responsabilitat
sobre els seus actes.
e2
Substituir el fet dedonar
premisper agrair,mos-
trar interès i estimular el
nen sensedirigir-lo.
e3
Establir límitsmante-
nint unaactitudamorosa
davantdels sentiments
negatius dels infants i
adolescents.
e4
Expressar elmalestar
sense fermal.
e5
L’adult no jutja, només
acompanya.
e6
Alliberar els infants i
adolescents de les eti-
quetes imposades i elimi-
nar els encasellaments

comara el pinxo, el plo-
raner, l’entremaliat, el
pesat...
e7
Elogiar d’unamanera
que el nenespugui lloar
a ellmateix.
e8
Quan la criaturaha fet
alguna cosaquenoens
agrada, podemcanviar el
racódepensarperun
acompanyament respec-
tuósdels pares, perme-
tent que el nenpugui
expressar verbalment els
seus sentiments.
e9
Límits clars i segurs,
pensar enun sostre i un
terra sòlids, entre els
quals l’infant té autono-
mia i possibilitats de
triar.
e10
Serdemocràtics sense
serpermissius i poder
crearunespai de relació
onels paresposenels
límits i els fills conserven
la llibertat de triar sense
sobrepassar aquests
límits.
e11
Els pares es veuen lliu-
res de l’estigma de “ser
el pare o lamare perfec-
tes” o de “tenir els fills
perfectes”.


