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MARES SOLTERES
PER ELECCIÓ
LES FAMÍLIES FORMADES PER UNA MARE
SOLA AMB FILLS NO PAREN DE CRÉIXER
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EL PARE QUE ET VA MATRICULAR

AIXÍ FA DE MARE

ALTAFULLA
Quan en Ruben arriba al matí a obrir el bar
jo encara estic si fa o no fa pel tercer son.
No veig mai com treu les taules i cadires i
les escampa meticulosament per la plaça,
ni com omple les neveres de quintos ben
fresquets. Malgrat la cara de son no para
mai. A la primera taula que ha enllestit ja
s’hi han assegut dos vilatans. El més xerraire agafa el Marca i comenta la jugada.
L’altre l’escolta amb un mig somriure. Ni
tan sols demanen què volen esmorzar, saben que el Ruben els traurà l’entrepà de
truita com cada matí i les olivetes de regal.
Tres hores més tard, quan baixo a treure el
cap, despentinat i amb les lleganyes encara per rentar, me’l trobo fora, fent un cigarret mig d’amagat a l’ombra del porxo.
Sota un dels para-sols desplegats per fugir
del sol hi ha un matrimoni amb un cotxet.
Un nadó de pocs mesos fa la migdiada i la
parella mal dormida té un breu moment
de pau que aprofita per fer-se una mirada
plena de complicitat.
Cap al tard, quan la xafogor sembla que
se t’aferri a la pell, un grup de padrines fan
petar la xerrada sota l’aire condicionat
dins el bar, jugant a cartes i escurant la tapa de morro, cruixent i salada com una
petxina de mar. A l’altra taula hi ha un
marrec amorrat al mòbil espiant els instagrams de la noia que li agrada. Té al davant un entrepà per encetar, encara. Una
horeta més tard la terrassa bull de gent
que ha reservat taula perquè hi ha partit.
Baixen com una riuada per les escales des
de la vila closa, donant l’esquena al castell
i als carrers empedrats. En Ruben i algú
més de la plantilla familiar, el nen, la dona, o qui toqui, posen la pantalla gegant
a fora i comencen a posar coberts, gots i
estovalles. Ell no t’ho dirà mai però gaudeix amb el patiment de la colònia merengue de manera dissimulada, sobretot del
seu cunyat, que porta l’escut tatuat a la cama. Quan fan un gol al Madrid s’amaga a
la cuina, aixeca els punys cap al cel i, un
cop desfogat, torna a la barra com si res i
et torna el canvi.
Quan ja són més de les dotze en Ruben
i els seus desen taules i cadires. Abans d’arribar a casa potser farà una canyeta ben
freda. L’endemà, quan torni a obrir el bar,
jo estaré encara pel tercer son, si fa o no fa.
Ell en canvi, amb cara de son, no pararà
per a res.✖

CRISTINA CALDERER

“

LLUÍS GAVALDÀ

dir: “Mama, tu saps que les mares poden dir mentides, oi?” Va
ser una conversa important.

SARA BERTRAND
“CAL TENIR
FE EN
ELS FILLS”

Per què?
Perquè amb aquesta delicadesa
que tenen els nens per ensenyarnos coses, em va fer entendre
que no calia que jo li revelés com
era el món abans que ho descobrís pel seu compte. Encara que
no ens ho sembli, els fills tenen
una visió molt sàvia i intuïtiva de
la relació que hi tenim.

FRANCESC ORTEU

Els fills venen per ensenyar-nos
més coses a nosaltres que no pas
les que podem ensenyar-los nosaltres a ells. Per exemple, gràcies a la meva filla vaig aprendre
què volia dir femení. La seva forma delicada de ser em va arrossegar cap a un espai de dona que
jo no havia explorat mai tota sola, perquè a casa sempre vaig estar envoltada de molts homes i
m’agradava jugar amb cotxes o
enfilar-me a lianes com Tarzan.
A la meva filla li encantaven les
nines, les cuinetes, i jugant-hi
vaig aprendre el valor de fer les
coses a poc a poc, dels rituals, del
que preparem amb temps i cura.
En què consisteix fer de mare?
A tenir fe en els teus fills. Els
veus néixer, veus com creixen,
els coneixes bé però en algun
moment pot ser que dubtis del
seu potencial, de si aconseguiran trobar el que els faci únics.
Davant d’aquest dubte sempre
he volgut confiar en ells, i a vegades no m’ha resultat fàcil. Al
final els nostres fills sempre aca-

Escriptora i mare
de dos fills i una
filla d’entre 17 i 21
anys. Viu a
Santiago de Xile.
Publica ‘La dona
de la guarda’
(Pagès), una
història sobre
l’absència de la
mare, premiada
amb el Bologna
Ragazzi Award
2017

ben mostrant la matèria de què
estan fets.
Com els has ajudat a trobar el
que volen ser?
Tinc tres fills i a cadascun l’he ajudat d’una manera diferent, però
no ara, quan han de triar què estudiar, sinó des de sempre. Els he estat observant des que van néixer,
els he volgut mirar de molt a prop
i sempre els he ofert lectures,
pel·lícules, música que respongués a les seves inquietuds. Sovint
he fet servir l’art com a manera
d’estimular la seva curiositat.
De què parleu?
Últimament parlem força sobre
sexualitat, i també de les possibles professions que cadascú pot
fer. Parlem d’arquitectura, d’urbanisme, de política. Cada cop
les nostres converses són més
interessants.
En recordes cap, especialment?
Sí, una que vaig mantenir quan
el gran tenia dotze anys. Em va

Què et fa mal?
Em costa acceptar la hipocresia. Algun cop he pogut pecar
fins i tot d’excés d’honestedat
amb els fills i em costa acceptar
que ells no ho siguin amb mi.
Però a vegades ocultar la veritat
té més a veure amb tu mateix
que amb els altres. En tot cas,
dec molt als seus silencis, a les
seves empipades i també al seu
afecte quan em fan veure que
m’he equivocat.
Ja has hagut de separar-te d’algun dels fills?
Sí, del gran, que l’any passat
se’n va anar a estudiar a l’estranger. Em vaig sentir com se
senten les àligues quan han
d’abandonar el niu i deixar els
petits. L’àliga mare sap que els
pollets no intentaran volar
mentre ella hi sigui, així que
marxa, se’n va a un lloc llunyà
des d’on els sent piular desesperats. Esclar que pateixes quan
un fill marxa de casa, però saps
que aquest dolor és necessari
per créixer i també saps que
confies en ell.✖
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LA PITJOR MARE DEL MÓN

MANUAL
D’INSTRUCCIONS.
LLIÇÓ 4: EL DIA A DIA
ANNA MANSO

Com no podia ser d’una altra manera,
avui també afrontaré un tema delicat: el
dia a dia. Per què és delicat? Coi, doncs
perquè afecta cada dia del calendari.
Diàriament hi ha un munt de qüestions d’alta transcendència que cal resoldre i, per molt que intentem esbrinar
quina és la millor opció, és normal no tenir-ho clar. O jo no ho tenia gens clar.
Perquè la societat està refotudament polaritzada i fes el que fes sempre dubtava
de si havia triat l’opció correcta. Fins que
vaig deixar de dubtar. Però de què parlo?
Us en poso uns quants exemples.
Què és millor, donar pit durant sis
mesos o fins als cinc anys? El millor és
fer el que et doni la gana. ¿I si ens acusen de ser uns talibans de la lactància
materna? Contesteu: “Jag gör vad han
vill att jag ska göra”, que, segons el tra-

L’EXPLORADOR REPRIMIT

OBRIRÉ UN MAGATZEM
DE LLUMS
S’acaba l’estiu i bastants de nosaltres hem tingut, aquests dies, alguna possibilitat de mirar la vida amb un perspectiva menys estressada, agradablement
oblidadissa de tensions i maldecaps. Potser, també, malgrat precarietats, hem
tingut una mica de temps per fruir d’altres formes d’entendre el món. Escriure a l’agost, enmig de les petites dosis de serenor, per tractar d’animar un setembre que apunta a moltes aurores d’irracionalitat, em condueix a compartir amb
els lectors la perspectiva de les emocions i els sentiments, abandonant per uns
dies l’argumentació i el debat racional.
Sabeu? Quan se li acaben els arguments, aquest escriptor pinta. M’aplico a
mi mateix allò de l’educació emocional, de la comprensió sentimental, de la mirada afectiva de la realitat. De vegades em quedo sense paraules. Les neurones,
de pensar em fallen. Em resulta difícil donar explicacions de la realitat. No sé què
dir. Tot sembla contradictori i absurd. Necessito altres claus interpretatives.
És per això que, a estones, parlo de la realitat pintant, em refugio en els colors i
els pinzells per entendre el món. Interpretar llums, colors, formes canviants també és una forma d’explicar-me i de comprendre allò que m’envolta. Una aquarel·la suavitza irracionalitats inevitables. Els patiments que acullo s’emmotllen traçant una perspectiva quan encara tot està blanc, tot està per fer.
Vaig pel món mirant i, més enllà dels rostres i les parets que parlen, quedo
embadalit amb un paisatge, un horitzó, una flor. Tracto d’emmagatzemar la
llum, els prismes que van definint el que percebo. No conservo els noms. Els records són la fugacitat d’un moment i em quedo amb l’atmosfera que envolta l’escena. Obro la retina o el diafragma pensant com quedaria tot allò que veig sobre
una tela. Com ho podria transformar en pintura quan torni a casa.
Avui no us explicaré res. Només us vull convidar a compartir el meu Magatzem de llums. Una exposició de pintures, de mirades sobre el món, que comença el dia 5 de setembre al Castell de Cornellà. Heu sigut lectores i lectors fidels
i avui m’agradaria convidar-vos a mirar i interpretar junts el món amb unes
altres llums, uns altres colors, mentre gaudim de l’amistat. Per uns dies, aparquem les paraules i tractem de mirar i veure amb les experiències cromàtiques
de la fraternitat. Ens veiem, dins d’un quadre, al setembre.✖

ductor de Google, és el mateix però en
suec, i els altres no ho saben. ¿I si ens diuen que som uns pares nefastos per haver-lo destetat tan aviat? Responeu:
“Ninafanya kile anachotaka nifanye”,
que és la mateixa frase, però aquest cop
en suahili. I sobre el tema de ficar-lo
dins el llit dels progenitors perquè
s’adormi o deixar-lo al seu bressol, tres
quarts del mateix, amb la variació interessant d’incorporar uns taps per a les
orelles contra les crítiques verinoses.

Mare, escriptora i guionista

MENJAR I DORMIR, UN ALTRE
CAPÍTOL
Després hi ha el bonic apartat de l’alimentació variada, o de l’intent d’alimentació variada, o simplement de la ingesta de sòlid. L’objectiu és que mengin i que
et sentin dir que cal menjar variat. I oferir-los coses de color verd. Si les escupen
fins a quinze vegades seguides és millor
passar a les coses de color vermell. Sí, està admès el quètxup de tant en tant. I sí,
es poden pintar les coses de color verd de
vermell quètxup. També és millor que
mengin asseguts, però la realitat és tossuda i de vegades, moltes, no s’aconsegueix. Així que posats a fer, mentre es
persegueix el MEC es pot aprofitar per
fer abdominals, estiraments de bessons
i exercicis de Kegel. Així podrem dir que
ho fem per estar en forma, i la resposta
sonarà el màxim de versemblant.
L’hora d’anar a dormir també és un
assumpte que cal ventilar diàriament i
és aconsellable no allargar-lo fins a les
sis de la matinada, perquè llavors ja passem a la franja after-hour i no compta. A
partir d’aquí es fa el que es pot, sempre
tenint en compte que com més d’hora
se’n vagin a dormir, més temps lliure
d’adult tindrem. Però, atenció, sempre
dins la franja a partir de quarts de vuit
del vespre. Abans (les quatre de la tarda, per exemple) tampoc compta. La
mateixa pauta: fer el que ens sembli millor i aïllar-nos de les crítiques de suposats amics, familiars, veïns, coneguts,
blogs i xarxes socials, ens servirà per a
multitud de situacions. Molta sort i placet fact (una pista: és llatí).✖

JAUME FUNES
Psicòleg i educador
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Portada

L’opció de la família
monoparental per
elecció és cada cop
més habitual. Són un
10% del total, la gran
majoria formades per
dones solteres amb
els seus fills

VULL SER
MARE I NO
TINC
PARELLA
OLGA VALLEJO

04
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D’acord amb les últimes dades de l’Enquesta Contínua de Llars (2017) de
l’INE (Institut Nacional Estadística),
les llars monoparentals (un adult amb
fills) representen un 10% del total de
famílies, i, d’aquestes, el 83% són dones solteres amb els seus fills. Una xifra que confirma que l’opció de ser mare soltera per elecció és cada cop més
habitual. “Tradicionalment la maternitat o paternitat era un projecte de
parella, però hi ha futures mares que
tenen un desig personal de maternitat
i decideixen que serà un projecte individual”, explica l’antropòloga Rosa
Frasquet, que està fent la tesi doctoral
sobre la maternitat en solitari per
elecció. Sovint es creu que el perfil de
les mares solteres és el d’una dona que
s’apropa als quaranta i no ha tingut
sort amb la parella, però també hi ha
dones que no volen vincular-se a la parella com a pare o mare dels possibles
fills, o tenen parelles que no volen ser
pares o mares. Hi ha dones heterosexuals, homosexuals, d’altres que tenen
fills després de separar-se… I ja hi ha
dones que comencen directament
plantejant-se que volen ser mares, una
25
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decisió que no vinculen amb el fet de
tenir parella o no. “S’està convertint
en una via més”, assegura Frasquet. Es
tracta de triar ser mare perquè vols
ser-ho i no deixar de fer-ho per no tenir parella. Malgrat que la majoria de
famílies monoparentals electives estan encapçalades per dones, també hi
ha homes que prenen aquesta decisió.
ELECCIÓ CONSCIENT
L’Esther (42) sempre ha tingut clar
que vol ser mare, encara que quan
s’apropava als quaranta començava a
dubtar si ho seria: “Veia que no tenia
la parella ideal per ser-ho, ja que el
meu company no volia tenir fills. A
mesura que et fas gran la biologia et va
en contra, tant per la fertilitat com per
possibles complicacions. Començo a
plantejar-me la possibilitat de fer-ho
pel meu compte, buscant informació
per internet i parlant amb una amiga
que havia tingut fills per inseminació
artificial”. No vol comprar-se un gos
per omplir l’absència del fill que voldria tenir, i després de madurar la idea
pensa que per què no. Llavors està soltera i és conscient que potser no tro-
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barà parella, o sí però la parella no voldrà tenir fills. “No té gaire sentit estar
esperant algú que potser no arriba
mai”. Fa 18 mesos que és mare de la
Paula, una nena feliç i tranquil·la. Ella
té claríssim que si tornés enrere en el
temps repetiria: “Fins i tot m’he plantejat tenir-ne un altre. Crec que estaria bé per a la Paula. Ara no és un bon
moment però encara no ho he descartat del tot”.
El que amoïnava l’Esther abans de
decidir-se a iniciar el procés d’inseminació era si seria capaç d’assumir-ho
tota sola malgrat comptar amb el suport dels pares. I el que més la fa dubtar és si el seu fill trobarà a faltar un pare o li suposarà un trauma la manca de
figura paterna. “La figura paterna no
és indispensable. Hem de fugir del
model tradicional de parella heterosexual que ha imposat l’Església i que la
societat va perpetuant”, assegura Carla Ribas Bosch, psicòloga infantil i juvenil del Gabinet Psicològic Mataró.
Abans es considerava que la família
monoparental no era una família completa a causa de l’absència del pare, però a mesura que més dones solteres
decideixen ser mare es normalitza i legitima aquest model com una opció
més de maternitat, cosa que fa que hi
hagi dones en situacions més diverses
que trien aquest camí.
EL QUE ÉS IMPORTANT
Però ¿què necessiten els fills? Els infants han de tenir cobertes una sèrie
de necessitats que no depenen de la
quantitat de progenitors o del seu sexe. Segons Ribas, el que és realment
important és que estiguin en una llar
segura i estable, on estiguin i se sentin
protegits; que tinguin cobertes les necessitats bàsiques (menjar i dormir);
que els adults els eduquin en valors
com l’empatia, la perseverança, l’ètica, la igualtat o la coeducació, per forjar una bona autoestima i un bon concepte d’ells mateixos; que els garanteixin estima, protecció i afecte, els estimin i se sentin estimats; els dediquin
temps per jugar, somriure i divertir-se
aprenent coses noves a diari i, sobretot, que els escoltin. Per als infants de
famílies monoparentals tenir només
una mare o un pare no és res estrany:
“Hem de fugir dels prejudicis socials
i de l’estigma patriarcal de la relació
tradicional heterosexual. Cal explicarlos de forma senzilla i entenedora que
hi ha diferents models de família i que
tots són vàlids”.
Ara l’Esther reconeix que és complicat encara que tinguis suport familiar o comptis amb cangurs: “És dur.
Les decisions les has de prendre tu sola, no comparteixes la responsabilitat,
encara que sigui per tonteries com ara
triar la cadireta que compres. Hi ha
moments en què penso que si tingués
parella seria més senzill”. En moments d’inseguretat o dificultats, la
psicòloga recomana fer una llista de
totes les teves qualitats: “Recorda els

principis que et van fer tirar endavant,
repassa que les necessitats dels infants estiguin cobertes i, sobretot, no
dubtis a recórrer a familiars o amistats, o bé a un professional, que et puguin donar un cop de mà”.
DIVERSITAT FAMILIAR
El model de família tradicional està
canviant. A Espanya les dones accedeixen a la monoparentalitat per elecció
majoritàriament a través de la reproducció assistida o l’adopció. Al centre
Dexeus Dona fa més de trenta anys que
funciona el programa de reproducció
assistida. “Al principi teníem poques
pacients, però augmenten progressivament; cada vegada hi ha més dones
que busquen un banc de semen per
quedar-se embarassades”, assegura la
cap de la Unitat d’Infertilitat, la ginecòloga Rosario Buxaderas Sánchez.
Gairebé el 50% dels 400 cicles anuals
–tractaments amb inseminació artificial i in vitro que assoleixen l’èxit– són
de dones sense parella. Si les dones no
han demostrat incapacitat per ser fèrtils es poden inseminar artificialment,
amb tractament d’hormones o sense.
A partir dels trenta-cinc, que ja no són
tan joves biològicament a causa de la
qualitat dels òvuls, tendeixen a recomanar tractament hormonal perquè
les taxes d’embaràs són més elevades.
Per a la doctora, el nombre d’intents i
el tipus de fecundació depenen d’una
qüestió econòmica i moral: “La tècnica perd efectivitat; després de tres o
quatre cicles les probabilitats s’estanquen entre el 20 i el 25%. Llavors hi ha
l’opció de la fecundació in vitro, que és
més cara però té més possibilitats
d’èxit, entre el 45 i el 50%”.
L’Elena (32) sempre ha volgut ser
mare. No té parella i ha pensat ser mare soltera. Té previst acabar el pròxim
curs al conservatori i llavors posars’hi. Reconeix que no hi havia pensat
mai, que ha sorgit sobre la marxa, una
decisió gens difícil: “No sé si hi ha
moltes dones que ho fan o poques, jo
vull ser mare i no em plantejo gaire
més”. Reconeix que la flexibilitat horària a la feina i un entorn familiar que
li dona suport són dos detalls importants que faciliten la logística: “Fa uns
mesos ho vaig dir als pares i estan encantats de la vida. M’ajudaran”. Vol
començar amb inseminació natural,
sense hormonar-se, amb un donant
anònim. Si no surt s’hormonarà, i si
tampoc tira endavant farà in vitro.
“Visualitzo que em quedaré embarassada i confio que passarà. No m’he
plantejat si pararé en algun moment
si no funciona, si continuaré o què faré. Ja veuré com va”, explica tranquil·la. Diu que té ganes de tirar-se a
la piscina, assumir el que es trobi i
continuar: “No tinc por”. El fet que cada vegada hi hagi més mares solteres
allunya l’estereotip de la dona egoista que no vol vincular-se a una altra
persona; senzillament és una elecció
més, no són persones més individua-

listes o menys que qualsevol altra que
fa la seva vida i pren la seves decisions.
PROS I CONTRES
El fet de no tenir parella és el gran
avantatge i alhora el gran inconvenient. D’una banda hi ha decidir per
una mateixa, estalviar-se les complexitats de la convivència i haver d’arribar a acords; d’una altra, la dificultat que una persona sola es faci càrrec
de la criança. Per això les dones intenten tenir al voltant una xarxa que
els dona suport. Les mares solteres
solen ser professionals, capaces de
ser autònomes.
L’estabilitat és un factor determinant a l’hora de tenir fills, però en el
cas de les mares solteres és especialment important. A països com Suècia
o França hi ha una política d’ajudes
públiques per a les mares solteres, una
circumstància que contribueix a fer
que més dones puguin prendre aquesta decisió. Aquí, la Federació d’Associacions de Mares Solteres (http://federacionmadresolteras.org) reclama
una llei de famílies monoparentals.
“Som un nucli familiar discriminat
des de fa molts anys”, argumenta la periodista Rosa Maestro, autora del blog
Masola (http://masola.org). “L’ideal
seria que hi hagués una llei integral de
la família, amb ajudes i bonificacions
en funció de les necessitats de cada família”, reclama Maestro.✖

L’apunt
Documentals i llibres
per saber-ne més
➜ ‘Singled out’, de Mariona Guiu
i Ariadna Relea (2018).
Documental sobre l’estigma de la
solteria femenina on apareix una
mare soltera per elecció.
➜ ‘First comes love’, de Nina
Davenport (2013). Parla en
primera persona sobre l’opció de
ser mare en solitari.
➜ ‘Single by chance, mothers by
choice’, de Rosanna Hertz (OUP
USA, 2008).

Per parlar amb naturalitat
amb els fills sobre la diversitat
familiar i normalitzar tot tipus
de famílies:

➜ ‘Familiari’, de Mar Cerdà.
Pròleg de David Cirici (Editorial
Comanegra, 2014).
➜ ‘En família. I altres parents’,
d’Alexandra Maxeiner i Anke Kuhl
(Editorial Takatuka, 2016).
➜ ‘La meva família’, de Cristina
Losantos i Dexeus Mujer (Editorial
Estrella Polar, 2018).
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HORMONES, GUIX, ETC.

NO TOTS ELS
INTEL·LIGENTS HEU
D’ESTUDIAR

E

DAVID CIRICI

Estimada alumna intel·ligent, i, tanmateix, suspesa:
L’estiu del suspès té moments lamentables, i no em refereixo només a
l’estona que has de dedicar a preparar
els exàmens de setembre. El problema
són aquests pares amics dels teus pares que et pregunten com estàs, com
ha anat el curs, i què penses estudiar
l’any que ve. El problema són les bones
notes que et passen per la cara alguns
companys de piscina, de platja, de riu
o de campament d’estiu. Res: tu, ni cas.
Sàpigues que tens dret a pensar que
les matèries que t’ofereixen els estudis no acaben d’encaixar amb tu. Tens
dret a pensar que les classes són avorrides i que estudiar segons què és absurd. Hi ha gent que es pensa que, si
ets intel·ligent, has de ser per força
una bona estudiant. També es pensen
que qui treu excel·lents és que és molt
intel·ligent, i és mentida. I creuen que
els intel·ligents han d’estudiar per a
enginyer o fer-se especialistes en nanotecnologia o biomedicina. Però és
evident que molta gent intel·ligent fa
coses molt importants, i molt útils i
ben fetes, sense estudiar cap carrera. Però no és només això:
és que tens tot el dret del
món a ser intel·ligent i
voler fer alguna cosa
per a la qual –encara–
no es necessiten estudis superiors. Els
intel·ligents també
heu de ser fusters,
activistes socials,
jardiners, poetes,
ballarins, pallassos, mecànics, polítics, entrenadors de
futbol, pintors, esportistes, policies, rescatadors de migrants
per la Mediterrània, cuidadors o cantants. No anar
a la universitat no és cap fracàs.
Ho és que hi vagis perquè et pressio-

nen, perquè t’ho exigeixen, perquè et
fan creure que amb una bona carrera
t’assegures el futur... i la felicitat! En
aquest món en què pensem molt més
del compte en els diners, la gent tendeix a pensar que els enginyers o els
dentistes la bitllen, però creu-me que
no guanyen pas més que els monologuistes de TV o els creadors de tendències a través de la xarxa.
Però estimada alumna suspesa, el
que no s’hi val és no fer res i no voler
fer res. Vull dir que, si no has trobat
encara el que vols fer, espavila’t. El
que no pot ser és suspendre perquè et
fa mandra estudiar i és més divertit
jugar amb l’ordinador. Si ets intel·ligent, això no t’ho pots permetre. Va:
aprova’n alguna al setembre, i en seguim parlant.✖

Els intel·ligents
també heu de
ser fusters,
activistes
socials,
jardiners,
poetes o
ballarins

Escriptor i professor

EN FAMÍLIA

DORMIR AMB L’AIRE
CONDICIONAT
Cada estiu em trobo famílies preocupades pels suposats perills de dormir amb
l’aire condicionat. Perills especialment grans, sembla ser, per als infants. Perills
que, habitualment, no tenen nom (vull dir: el tabac produeix càncer i bronquitis, el sucre produeix càries i obesitat, però ¿què produeix, exactament, l’aire
condicionat?). He buscat a internet (on, com a la biblioteca infinita de Borges,
és possible trobar la demostració i la refutació de qualsevol tesi), i el més explícit que he trobat és que “l’aire condicionat és dolent per a la salut, és una
obvietat”. Sense cap més explicació o argumentació.
És cert que hi ha hagut alguns brots de legionel·losi produïts per aparells de
refrigeració mal mantinguts. Però això passa amb torres de refrigeració de tipus industrial, per a edificis sencers. Els aparells d’aire condicionat domèstic
no funcionen d’aquesta manera, no hi ha aigua a la unitat interna, i no tenen cap
perill de legionel·la (sí que podria haver-hi, teòricament, un risc en els climatitzadors per evaporació; seguiu les instruccions de manteniment i neteja).
És cert que s’ha trobat un lleuger increment en infeccions respiratòries lleus,
mals de cap i altres problemes en treballadors d’edificis d’oficines climatitzats. Però, novament, això no té res a veure amb l’aire condicionat domèstic.
El problema es dona en edificis que no es ventilen prou (de vegades ni tan sols
és possible obrir les finestres), on hi ha sistemes d’humidificació i on, sovint,
el manteniment del sistema no és bo.
L’aire condicionat domèstic no és pitjor a la nit que durant el dia, no és pitjor per als nens que per als adults, i no és que no es pugui dormir amb l’aire engegat, sinó més aviat que, durant una onada de calor, és ben difícil dormir amb
l’aire apagat.
El que no és gaire bo (per a l’economia, el medi ambient i el benestar personal, però tampoc no em consta que sigui dolent per a la salut) és tenir l’aire a
tot drap. És absurd posar la refrigeració a 19 ºC i la calefacció a 25 ºC; és absurd passar fred a l’estiu i calor a l’hivern. Regulant el termòstat a uns 24-26 ºC,
posant el mode sleep o el mode quiet, vigilant que el doll d’aire no ens vagi directament a sobre tota l’estona (que seria molt molest) i netejant regularment els
filtres, dormir amb l’aire en marxa pot ser una benedicció.✖

CARLOS GONZÁLEZ
Doctor en pediatria
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TRIBUNA OBERTA

PATERNITAT SENSE
BARRERES
La paternitat viu un moment dolç. Se
sent cuidada, estimada, posada en valor. No només hi ha un auge en el camp
científic per comprendre els beneficis
de la implicació paterna en els fills, la
parella i en els mateixos pares i les seves feines, sinó que també hi un interès mediàtic i polític per elevar la paternitat. Les recompenses invisibles
d’una societat amb pares altament involucrats en la cura dels fills són clares, i la literatura extensa.
La paternitat viu un moment de
transició. I el risc és mantenir-se en
trànsit. Ha emergit una nova cultura
de paternitat: el fet de voler dedicar
més temps als fills, la intenció de sortir abans de la feina i saber que cal corresponsabilitzar-se a la llar. Ara bé,
aquesta nova cultura, aquestes noves
predisposicions, no han donat lloc encara a una nova conducta. Les actituds, de moment, són més potents que
no pas els fets. Es vol passar més
temps amb els fills, però no se’n passa més; es vol sortir abans de la feina,
però no s’hi surt, i es creu en una corresponsabilitat a casa, però la dona
continua fent un segon torn a casa. Per
tant, la paternitat està en una situació
com la crisàlide, en la penúltima fase
de la seva metamorfosi per emancipar-se plenament. Hi ha hagut una
primera revolució, la cultural, però si
es vol una societat més equitativa i sana cal treballar per una segona revolució, la conductual.
Però, com es pot aconseguir? Un
primer pas sembla que és desgranar
les barreres individuals, organitzatives i culturals que impedeixen una
plena emancipació de l’home com a
pare. Anem per bon camí. Aquesta
tasca s’està fent des del camp de la recerca, però cal ampliar-la a les empre-

L

ses, als governs i als mateixos pares.
Com a breu exemple, les empreses es
podrien preguntar: “Per què els pares
de la nostra empresa fan un ús tan
baix de les polítiques de flexibilitat
que oferim?” Els mateixos pares es
podrien fer una pregunta semblant:
“Per què no aprofito les polítiques de
flexibilitat que m’ofereixen?”
Identificar les barreres actuals
que no permeten als pares ser els pares que volen ser és el primer pas. Cal
prendre consciència. Identificar. Posar-hi nom. El segon pas és eliminar,
esborrar suaument les barreres
identificades. És el pas de gegant que
falta, és la segona revolució, la conductual, l’autèntica revolució de la
cura. I cal ser optimistes; noves empreses ofereixen de manera sincera,
oberta i activa polítiques de flexibilitat a pares i mares, cada cop més governs plantegen polítiques innovadores per potenciar una paternitat
activa i cada cop més pares són capaços de fer ajustos més grans en la seva vida per dedicar-se als seus fills.
T’hi animes?✖

MARC GRAU-GRAU
Investigador de l’Institut d’Estudis
Superiors de la Família de la UIC
Barcelona. ‘Research fellow’ a la
Harvard Kennedy School

GETTY
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recompenses
invisibles d’una
societat amb
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¿Per què els mitjans
parlen tan poc de
literatura infantil i
juvenil? Els mateixos
autors ho atribueixen
al poc respecte que es
té en aquest país per
la seva feina. Un
error, perquè deixar
de banda la LiJ vol
dir abandonar els
lectors del futur

Llegim
REIVINDICANT
LA #LIJ
LAIA AGUILAR

F
Sílvia Cantos,
especialista en
literatura infantil,
retratada a la
Biblioteca Ernest
Lluch de Vilassar de
Mar. PERE VIRGILI

L’escriptora Maite
Carranza en una de
les moltes visites
que fa a escoles. En
aquest cas, a l’Escola
Sant Miquel de Vic.
PERE TORDERA
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Feu aquesta prova: engegueu el televisor i comproveu si algun canal parla de
literatura infantil i juvenil. No en trobareu cap, o pràcticament cap. Feu
una altra prova: obriu un diari i busqueu alguna notícia relacionada amb
literatura infantil o juvenil. No en trobareu cap, o pràcticament cap. Feu
aquesta altra prova: intenteu buscar
alguna notícia que parli d’un premi relacionat amb literatura infantil i juvenil. No en trobareu cap, o pràcticament cap. Per què? Per què al nostre
país es parla tan poc –poquíssim– de
literatura infantil i juvenil?
Segons Maite Carranza, escriptora,
guionista i Premi Nacional de literatura infantil i juvenil 2011, la resposta és òbvia. “Al nostre país –i a diferència de la tradició saxona i escandinava– els infants han estat objecte
de poc interès. En literatura mai no hi
ha hagut un interès cultural per la
narrativa infantil i juvenil. Els fenòmens venien de fora i com a tals eren
ben acceptats. Però perquè es puguin
consolidar autors com Roald Dhal,
Astrid Lingen, Cornèlia Funke, J.K
Rowling, Susan Collins, etc. al darrere hi ha un país que els respecta, els
promociona i se n’enorgulleix. Al contrari del que passa aquí”. Si deixem de
banda la literatura infantil i juvenil
del nostre país, correm un greu perill.
Estem deixant de banda els lectors del
futur. Però Carranza encara va un pas
més enllà: “Si els nostres nens i joves
no compren llibres, no coneixen els
seus autors (perquè no estan promocionats) i no consideren el valor d’un
llibre (perquè els hem educat en la pirateria i la desvalorització dels llibres
contra els valors tecnològics), què
passarà amb la nostra cultura? I amb
la nostra indústria editorial? I amb els
creadors del país?”
A casa nostra tenim un ampli ventall de creadors que tenen una obra extensa i de gran qualitat literària. El
problema, segons Maite Carranza, és
que “estem patint un gran retrocés en
la consolidació d’autoria i obres si ens
comparem amb els anys vuitanta i noranta, en què alguns autors i obres van
ser referents (Sorribes, Carbó, Vallverdú...). Escrivim pitjor? No. La qualitat de la LiJ és molt alta però a causa de la disminució de tiratges i de
l’allau de traduccions el mercat no pot
triar i discernir el que és propi del que
és aliè, el que és bo del que és vulgar”.
A part d’això, hi ha polítiques que no
25
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2018
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afavoreixen gens el creixement del llibre infantil i juvenil. “A les escoles s’ha
implantat la política de no comprar llibres. Reutilitzen els llibres sense que
els creadors se’n beneficiïn. I moltes
famílies es deshabituen a visitar llibreries o a mimar la biblioteca personal de casa seva”.
I EN ALTRES PAÏSOS...
Si ens comparem amb altres països,
estem a anys llum de la seva situació,
diu Carranza. “Enlloc he vist llibreries amb prestatges sencers dedicats a
autors de la LiJ, ni als premis LiJ, ni
als destacats del mes o de l’any LiJ
com fan els americans, els anglesos,
els francesos i els alemanys”. D’altra
banda, els mitjans públics i tradicionals se’n fan poquíssim ressò i converteixen aquesta literatura en un terreny pràcticament invisible. “Hi ha
molt poca promoció de casa nostra. És
molt fàcil promocionar un èxit que va
precedit d’una campanya mercadotècnica espectacular. El mèrit és fer
promoció pròpia des de zero, treballar
amb el planter d’aquí, ser artífex dels
descobriments de bones obres”.
Però al nostre país hi ha gent que sí
que es dedica a parlar (i molt) de literatura infantil i juvenil. Un exemple d’això és la bibliotecària i especialista en LiJ Sílvia Cantos, que produeix i presenta el programa de ràdio
Històries, que s’emet a Ràdio Argentona i Vilassar Ràdio, autora del blog
de recomanacions literàries Us recomano… i implicada en múltiples projectes de promoció de la lectura entre
nens i joves. “Des del nostre espai setmanal a la ràdio, que al setembre iniciarà la desena temporada en antena,
hem posat el nostre granet de sorra
perquè els oients hagin descobert que
aquí a Catalunya tenim molts autors,
il·lustradors i editors fantàstics que
ens acosten a llibres sensacionals”. El
feedback que té amb els oients és altament positiu i molts d’ells s’enganxen a noves lectures gràcies a les recomanacions setmanals que fan al
programa. “Molts interactuen amb
mi a les xarxes socials i sovint em trobo amb gent que m’explica que ha llegit alguna de les propostes del programa i que li ha agradat molt. Això és
el millor que pot passar-nos. Encomanar passió lectora és una de les
nostres finalitats”.
Quan li preguntem a la Sílvia per
què va decidir, temps enrere, incloure
entre les recomanacions de llibres la
categoria d’infantil i juvenil, no dubta ni un segon a respondre: “Penso que
la literatura d’adults és tan important
com la literatura infantil i juvenil. És
més, posats a filar prim, et diria que
caldria apostar més per la literatura
infantil perquè els infants són una
aposta de futur. Si formem bons lectors des de la base, tindrem adults lectors. No és el que volem?”
Seria absurd deixar de banda els
nous canals de comunicació d’avui en
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dia que tenen tanta incidència o més
que alguns canals convencionals. “El
fenomen bloguer fa anys que va esclatar –diu Cantos– i jo ho he comprovat
en primera persona. El meu blog acumula més de 250.000 visites i ha rebut
un premi en reconeixement de la tasca de la promoció de la lectura. Els joves connecten més amb aquests mitjans que no pas els tradicionals. Per
tant, penso que és important apostar
per espais on es mouen ells. Instagram, YouTube...”
No podem estar més d’acord. I ens
preguntem on són els mitjans tradicionals. Ens referim a televisions generalistes, a diaris, a programes de
ràdio en horaris de màxima audiència... On són? Per què s’ocupen tan
poc de parlar de la LiJ? “En els mitjans tradicionals els llibres hi tenen
poca presència i encara menys els infantils –diu Cantos–. A tot arreu caldria una cobertura literària més gran
i per a totes les edats. Televisió, ràdios i premsa escrita dediquen molt
poc temps als llibres. Pensem sinó en
quants programes especialitzats
d’esports coneixem. En canvi, programes literaris els podem comptar
amb els dits d’una mà... i possiblement ens sobraran alguns dits”. Quan
li preguntem a la Sílvia què li agradaria trobar-se en obrir la secció de cultura del diari, sembla que ho té força
clar. “Una secció fixa dedicada a la literatura infantil i juvenil de km 0,
perquè a casa nostra es fan molts i
bons llibres que no tenen el reconeixement que es mereixen”.
DESITJOS QUE ES
COMPLIRAN?
Ens sumem als desitjos de la Sílvia i
li preguntem ara a Maite Carranza
quina és la seva carta als Reis. “Jo voldria un programa de televisió, un de
ràdio i una pàgina diària en premsa
que parlés de LiJ per a joves, nens,
prescriptors i adults. I posats a demanar, que fos un format amè, divertit i
interessant. I es pot fer; hi ha bons
guionistes al país capaços de crearlos”, assegura. D’això no en tenim cap
dubte. I també ens reafirmem en les
paraules de Cantos quan encara afegeix que ella també voldria un programa com Tot el temps del món, de l’Anna Guitart, en format diari i amb una
gran varietat de continguts i edats.
Per exemple: els dilluns, contingut
per als més petits; dimarts, per als joves; dimecres, novel·la; dijous, còmic
i novel·la gràfica per a totes les edats,
i divendres, propostes per a tota la família! I ens sumem altra vegada a les
paraules de la Maite quan per acabar
ens diu: “Voldria que els mitjans tractessin amb el mateix interès qualsevol premi o reconeixement de la literatura adulta que d’infantil i juvenil.
Que posessin en valor els creadors
propis”. Que en tenim. I molts! I moltes! Ep!, per què no ho intentem? Tot
és començar!✖

OXITOCINA

NECESSITEM
CLICS A GRANEL

M

M’havien dit que estava al caure, que em prepaars
rés per al dia R, que havia de tenir ll’arsenal
necarre
cessari per sortir-ne sense carregar
dubtes i
culpes. I va arribar, una tarda de juliol a Barcelona, amb tanta força com la xafo
xafogor de la capital. El meu fill de dos anys s’estre
s’estrenava amb un
exclusivame a mi. Vaig
dia R i me’l dedicava exclusivament
tenir la sort de viure a primera fila l’espectacle
an Rebequeria.
de la Gran
gava tranquil·lament, li vvaig anunciar
Ell jugava
va al lavabo perquè havíem de marxar
que anava
i en dos minuts va deixar el menjad
menjador com si fos
co
un camp de batalla. Metralla feta de cotxes
de
plàstic, mines que eren retoladors, runa que
abans havia sigut puzles... El terra era una catifa multicolor i ell m’esperava desafiant assegut sobre la taula i de braços plegats.
En aquell moment vaig respirar profundament i vaig recuperar l’arxiu de consells que la
psicòloga Alexandra Mariné ens havia explicat a l’Oxitocina el dia que havíem parlat
d’aquesta etapa evolutiva, sana (però punyetera), dels nostres angelets. D’acord, som-hi!
➜ 1. Valida emocions, demostra que l’entens i
hi empatitzes. “Ja sé que no vols marxar, que
t’ho estaves passant molt bé. Però ens
esperen”.
➜ 2. Sigues clara i contundent sense cridar.
“Això que has fet no està bé, no pots tirar
totes les joguines per terra ni tampoc enfilarte a la taula”.
➜ 3. Insisteix però, si no funciona, no facis de
públic del seu xou. “Ho has de recollir tot, fins
i tot et puc ajudar, però ho has de fer”.
Dissimulant els nervis, vaig interpretar el
meu paper amb tota la credibilitat que vaig poder. Però el meu petit viking també tenia clar
el seu. “Nnnno”, em deia marcant amb força
la ena a un pam de la cara. ¿Com podia ser que
aquell infant tan dolç m’estigués provocant així? Algú m’havia canviat el fill? Com que no tenia més idees pròpies ni consells sota la màniga, vaig decidir deixar de participar en la funció. Vaig dimitir i li vaig dir que me n’anava a l’habitació a acabar-me d’arreglar
mentre pensava que d’aquella no
me’n sortiria. El cadellet em va
seguir i quan era al meu costat
vaig sospirar i li vaig dir: “Estaria tan contenta si endrecessis
el menjador”. I el paio va i
marxa i ho endreça tot ell
sol! Havia fet el famós
“clic”. Si algú els vengués a granel seria tot
tan fàcil...✖
MIREIA IZARD I
MONTSE BARCON
Periodistes
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Improversem
planteja als alumnes
de 1r a 3r d’ESO un
espai de diàleg i
reflexió a través del
binomi llenguatge i
música

Escola
L’ORALITAT COM

A MITJÀ D’EXPRESSIÓ
CRÍTIC
ESTHER ESCOLÁN

Un programa que planteja un espai de
diàleg a través de la glosa –o cançó improvisada– i el rap en el si de l’aula i
que, en paraules dels seus responsables, “té un gran potencial educatiu, ja
que aborda l’expressió oral, el vocabulari, la interpretació vocal, el treball
poètic, l’expressivitat, l’elaboració i la
síntesi d’idees, les relacions interpersonals, la construcció de pensament
crític, etc.” Vet aquí l’essència d’Improversem, promogut per l’Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona i articulat al voltant d’un tema central com
ara la igualtat de gènere o la lluita contra el racisme o el feixisme.
“Fa anys que creiem en el potencial de la cançó improvisada com a eina
educativa que permet fer un treball
competencial”, apunta Noèlia Sanz,
tècnica del servei de cultura popular de
l’ICUB. Des del curs 2015/16 s’ha impulsat –conjuntament amb el Consorci d’Educació i Cor de Carxofa– el projecte Corrandescola, en el qual el cant
improvisat es treballa a primària. “Vistos els resultats, s’ha valorat positivament l’oportunitat de fer un pas cap a
la secundària i incloure el rap com a
manifestació artística”, diu Sanz.

U

En primera persona
Parlen els instituts
participants

➜ Assumpta Durà Guimerà
INSTITUT MONTSERRAT

“Participar en l’Improversem
aquest curs ha fet possible que
entrés a les aules una de les
meves passions, que és la glosa.
El projecte m’ha fet descobrir, a
més, el rap i el seu potencial. A
través de la reflexió sobre un
tema punyent com és la violència
de gènere hem donat veu a uns
adolescents que han treballat de
manera transversal (música,
llengua, valors i educació física)
mostrant-se sempre implicats i
il·lusionats. Els hem vist créixer en
seguretat i autoestima”.
➜ Roser Poblet
INSTITUT MARIA ESPINALT

“Improversem m’ha fet conèixer un
àmbit desconegut per a mi, i m’ha
ensenyat a fer ús d’uns mitjans
diferents per treballar a l’aula, de
caràcter tant musical com lingüístic
i social. Ens ha permès treballar de
manera transversal molts dels
elements curriculars. A ells,
l’experiència els ha servit per
treballar en equip i aprendre a
posicionar-se davant del públic”.
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EINA VIVA D’EXPRESSIÓ
El curs 2017/18 van ser tres els instituts que van participar en la iniciativa,
el Maria Espinalt, el Montserrat i el
Sagrat Cor, tots de Barcelona. Una cinquantena de nois i noies que, en paraules de Sanz, “han descobert l’atractiu de la glosa, així com el sentit d’una
eina viva d’expressió com és el cant
improvisat; es barreja tradició i modernitat i hem comprovat la seva capacitat creativa quan posem les eines
adequades al seu abast; sense deixar
de banda el valuós procés de reflexió
que han fet al voltant de la igualtat de
gènere”. Un enriquiment del qual el
curs vinent també es beneficiarà un
quart institut, el Joan Fuster.
La part educativa d’Improversem
ve de la mà del treball previ que cal fer
per aprendre a cantar un rap o improvisar uns garrotins, una tasca que, a
més dels professors de català i música,
ha comptat amb experts com Fetitxe13, de Versembrant, en la part del

IMPROVERSEM

rap, i de Ferriol Macip, Mireia Mena
i Caterina Canyelles en la de glosa, que
han treballat amb els alumnes. Una de
les expertes, Caterina Canyelles, destaca que “per aconseguir fer una lletra
i rapejar-la, o per improvisar uns garrotins, s’han de mobilitzar coneixements com la rima, la mètrica, les figures retòriques, la comunicació no verbal, l’afinació, el ritme, etc., i també
unes habilitats com l’empatia, l’autoestima o la seguretat”.
PROJECTE TRANSVERSAL
A Improversem hi entren en joc múltiples àrees de coneixement. Com sosté Canyelles, al projecte “s’hi poden
sumar l’educació física, fent una classe de hip-hop; la història, abordant te-

màtiques com el racisme, el feixisme o
el feminisme; la tecnologia, creant una
apli que aporti imatges o paraules a
partir de les quals construir un garrotí; la geografia, investigant altres indrets del món on es practica la cançó
improvisada, etc.” “Fins i tot –afegeix–, podríem dir que treballa també el pensament computacional per la
manera en què s’ha de construir la
quarteta, ja que saps com vols que acabi i has d’anar construint prèviament
el camí per arribar-hi”.
El plus de motivació el va afegir l’espectacle final, aquest juny. Una cita
que va permetre als nois dels tres instituts mostrar les seves creacions als
companys i a la comunitat educativa
i posar en valor la feina feta.✖
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Infància

PLANETA

S

VOLEU
VERDURA? SÍ!

TRINITAT GILBERT

Si a les criatures no els agraden les verdures és perquè tenen un gust amarg
i perquè contenen poques calories.
“Són dues raons que ens haurien servit per sobreviure en el passat, quan
calia apostar pels aliments més energètics i, alhora, evitar els amargs, entre els quals hi havia moltes substàncies verinoses”, assegura Paloma Gil (a
la fotografia), doctora en medicina i
especialista en endocrinologia i nutrició, que acaba de publicar el llibre Los
niños sí comen verduras (Timun Mas).
Ara, el fet que una criatura no mengi
verdures vol dir “privar-lo de menjar
un grup d’aliments extremadament
nutritius per la seva riquesa en vitamines, minerals, fibra i compostos anticancerígens”, diu Gil, que també és
mare de tres fills (de 18, 16 i 8 anys),
“que sempre han protestat per tenir
una mare tan sana!”
Com que ni la indústria alimentària
ni la publicitat d’aliments suposadament adreçats a les criatures no hi ajuden, “cal convèncer les famílies que els
nens han de menjar sí o sí verdures”,
sosté Gil. Amb el primer pas aconseguit, la conscienciació, el següent serà
anar oferint les verdures en els àpats.
“El paladar s’educa”, afirma la doctora, així que si diàriament les verdures

aracriatures

25

08

2018

són presents als plats, a poc a poc les
acceptaran. La fórmula no funciona el
primer dia, és cert. Ni tampoc el segon.
“Cal molta paciència i que vinculem el
menjar a un moment agradable”, comenta la doctora. Així que si els primes dies les verdures, que han de representar la meitat dels components
d’un plat, queden al plat sense que les
criatures les hagin tocat, “no hem
d’obligar-los a menjar-se-les; l’única
obligació ha de ser que les tastin”, recomana. Per aconseguir-ho “cal la mateixa convicció que tenim perquè la
criatura es desperti per anar a escola o
per fer els deures”, diu. “No es tracta
d’imposar sinó de convèncer, perquè
han d’entendre que desitgem el millor
per a ells, i per això volem que mengin bé”, comenta la doctora Gil.
DONAR EXEMPLE
Per la seva banda, la dietista-nutricionista Marta Planas afirma que perquè
els fills mengin verdures “els pares han
de donar exemple”. A partir d’aquest
consell, totes les possibilitats hi van bé:
“La base de la pizza pot ser de verdura”.
Així doncs, en comptes de fer servir farina, es pot optar per la coliflor, un cop
bullida i ben aixafada. I hi ha més opcions, com les truites. “Els plats de ver-

dura poden tenir molts colors”, així
que, a més del verd, també fan plat saludable el vermell, el taronja, el groc,
el blanc o el lila. A l’hora de donar més
idees perquè les criatures mengin verdures, Planas recomana el gaspatxo,
“ideal per hidratar-nos entre àpats”,
i els plats de pasta i d’arròs amb verdures. I el consell més essencial: “Quan
ens asseiem a taula, si hi ha una plata
de verdura crua al mig de la taula i en
mengem tots, segur que el nostre fill
n’acabarà menjant”.
Per acabar, la doctora Paloma Gil
alerta que quan les criatures no mengen verdures acaben ingerint “gran
quantitat de proteïnes i hidrats en forma de sucres simples”. I és així perquè
la dieta acaba estant formada per
“productes ultraprocessats generalment rics en sucres simples, greixos
poc saludables i proteïnes de poca
qualitat”. I conclou: “Una criatura o
un jove hauria de menjar sobretot hidrats en forma de pa, arròs, pasta, llegums i patata, integrals sempre que sigui possible, i prendre només el sucre
dels aliments naturals com ara les
fruites”. I pel que fa a les proteïnes:
ous, peix i proteïnes vegetals (llegums
i pseudocereals, com la quinoa), “i no
abusar de la carn”.✖

La mateixa fermesa
que les famílies fan
servir per despertar
els fills per portar-los
a l’escola és la que cal
per fer-los entendre
que han de menjar
verdura

El debat
En contra dels aliments
infantils
Els aliments que es venen als
supermercats i a les botigues de
menjar adreçats als infants són
els menys recomanats per a ells
(de fet no ho són per a ningú).
“Acostumen a contenir molts
sucres i de vegades greixos
saturats i greixos trans”, afirma la
doctora Paloma Gil.
Un aliment infantil veritable
“hauria de fomentar el consum
dels nutrients més necessaris”,
és a dir, els que aporten les
verdures i les fruites. En canvi, no
és així i, a més, “els atrauen amb
ninos, personatges de dibuixos
animats, pel·lícules infantils o
frases que prometen millores
en el creixement i en el
desenvolupament de qui els
consumeix”, sosté l’autora del
llibre Los niños sí comen
verduras (Timun Mas).
Dit això, la doctora recorda
que les criatures poden menjar el
mateix que els adults “excepte
que el pediatre digui el contrari”.
“Les necessitats d’una criatura
respecte a un adult canvien per
la quantitat, però no per la
qualitat dels aliments”, afirma.
Per acabar, serà bo recordar
que l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) aconsella que el
consum de sucre en les criatures
sigui el 10% de les calories diàries
per prevenir l’obesitat o “fins i tot
menys del 5% per disminuir la
càries dental”.
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Les cures,
l’educació per a la
salut i la promoció
del benestar
de nens i adolescents
constitueixen
part de les seves
funcions

Salut
ELS REPTES

DE LA
INFERMERIA
PEDIÀTRICA

E. ESCOLÁN

T

Tot i tenir uns índexs de reputació i
reconeixement de vegades més bons i
de vegades no tant al llarg de la història, l’any 2005 la infermeria pediàtrica finalment recuperava la seva identitat dins el Sistema Nacional de Salut
amb la publicació d’un reial decret
que l’establia com a especialitat, al
mateix nivell que la de la salut mental,
la geriàtrica, la del treball, l’obstetricoginecològica, la de cures medicoquirúrgiques o la familiar i comunitària. Cinc anys després, com recorda
Susana Morgade, infermera pediàtrica, es va aprovar el programa formatiu de l’especialitat, que consta d’una
residència de dos anys en una unitat
formativa acreditada.
VERSATILITAT I
COMUNICACIÓ
Les funcions actuals de la infermeria
pediàtrica són promocionar, prevenir
i vetllar per la salut de tots els
V.P.
nens i adolescents, així com
treballar per restablir la salut
dels que ja han emmalaltit.
Per a Morgade, membre
també de la vocalia d’infermeria pediàtrica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB), “el col·lectiu treballa en col·laboració amb altres professionals, com pediatres i treballadors socials, i té unes competències
pròpies que desenvolupa
de manera autònoma per
donar la millor atenció a
l’infant, l’adolescent i la
seva família”. Unes competències, afegeix, “que
van de la valoració integral de les
seves necessitats en relació al benestar a la planificació de cures fins a
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l’educació per a la salut, el suport emocional i l’acompanyament”. Tot, destaca, “amb l’objectiu de promoure estils de vida saludables i ajudar-los a
afrontar millor els canvis en l’estat de
salut”.
Durant els primers anys de vida, infermers i infermeres pediàtriques
s’encarreguen de vigilar de prop l’estat de salut dels infants i a la consulta
fan tàndem no només amb el pediatre,
sinó també amb pares i mares. Una
tasca que implica haver de desplegar
un ampli ventall d’habilitats. “La infermera pediàtrica és una professional
amb molta adaptabilitat; dona resposta a diversos models familiars, amb
idees de criança i culturals diferents”,
afirma Morgade. També s’adapta a les
necessitats d’una persona en constant
evolució, ja que no demana el mateix
un infant de dos anys que un de vuit o
un adolescent. Per això, apunta Morgade, “les capacitats comunicatives de
la infermera pediàtrica són claus, ja
que ha de saber acostar-se a cada usuari des de l’evolució que presenta”.
“L’empatia i l’assertivitat que ha de
mostrar per arribar a connectar i establir la suficient confiança per poder
treballar amb infants i famílies també són fonamentals”, continua.
AGENT DE SALUT
Conèixer de prop les necessitats que
presenta qualsevol nen, sa o malalt,
en cadascuna de les seves etapes evolutives també fa que la infermeria pediàtrica sigui una figura cabdal a l’hora de difondre hàbits de vida saludables en la comunitat, ja sigui a l’entorn dels centres d’atenció primària
com als hospitals o a l’escola. Per a
Morgade, l’educació per a la salut és
un punt fort de l’especialitat, “en tant
que la infermera pediàtrica té els co-

neixements i habilitats per adaptar la
informació a les diferents etapes evolutives del nen i facilitar la seva participació en el procés d’aprenentatge,
integrant-hi la família”.
Tal com diu Morgade, més enllà de
l’entorn hospitalari i escolar, la infermeria pediàtrica pot liderar projectes
“en el vessant comunitari, treballant
en col·laboració amb entitats veïnals o
de barri, directament amb la població;
en la direcció i gestió de recursos sanitaris en àmbits de direcció de centres
sanitaris o polítiques sanitàries, i en
projectes relacionats amb la docència,
investigació i innovació en l’atenció a
l’infant”. Tot això, sense oblidar “el
creixent exercici de la infermera pediàtrica en el qual desenvolupa projectes propis per donar atenció de forma
autònoma als nadons, els infants, els
adolescents i les seves famílies”.
INFERMERA ESCOLAR
L’abril passat, en el marc del II Congrés d’Infermeria i Salut Escolar de
Catalunya, l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar reconeixia la
trajectòria de Vanessa Pedró (foto de
l’esquerra), infermera pediàtrica de la
vall del Ges. Pedró explica com, en totes les activitats que una infermera du
en el marc escolar, l’objectiu és “incidir en les diverses edats escolars per
aconseguir el manteniment d’uns
bons hàbits de salut”, una fita que pot
assolir-se “introduint la figura d’una
infermera en l’ambient escolar, que
observi i tingui a prop la població amb
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FRANCESC MELCIÓN

FAMÍLIES... PARLEM-NE

INTERESSANT I
NECESSARI

L’apunt
La recerca,
un pilar clau
La infermeria pediàtrica té un
vessant en recerca clau, ja que
dins de la seva activitat cal que
doni resposta als dubtes
assistencials per oferir les últimes
cures a usuaris i famílies, basades
en l’evidència científica. Algunes
recerques dutes a terme per
infermeres pediàtriques són:
➜ Projecte Germans a l’Hospital
Universitari Maternoinfantil de la
Vall d’Hebron, una iniciativa
d’acompanyament que consisteix
a preparar i acompanyar els
germans dels nadons ingressats a
l’UCI de Neonatologia abans
d’entrar-hi.
➜ Unitat de cures pal·liatives
pediàtriques de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona,
integrada per un equip format
per metges, infermeres,
treballadora social, psicòleg,
agent d’atenció espiritual, etc.
➜ Avaluació del procés
d’implementació del model de
Cures Centrades en el
Desenvolupament Neonatal i
atenció a la Família (CCD) a
Espanya, com el projecte Conèixer,
un programa formatiu que ha
facilitat la implantació de CCD a
l’Hospital de la Vall d’Hebron.
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què treballa i que pugui coordinar-se
amb els diversos nivells assistencials i
de l’escola”.
Les tres grans dimensions en què
Pedró emmarca les competències de
la infermera escolar són la funció assistencial, l’educació i promoció de la
salut (EPS) i la capacitat d’incidir en
l’esfera social. Per aconseguir-ho, cal
que aquesta figura treballi en xarxa
juntament amb l’equip escolar, les famílies i la resta de la comunitat. “La infermera escolar sempre treballa en
xarxa perquè coneix els recursos i els
gestiona dins i fora de l’escola”, destaca Pedró, per a qui “la xarxa és la comunicació entre els professionals,
l’activació correcta dels protocols
d’actuació i la suma de tots els actius,
ja siguin serveis socials, infermeres
pediàtriques, professors, pares, etc.”
Per a Pedró, la implantació del servei d’infermeria a les escoles durant
l’horari lectiu té com a finalitat “modificar i condicionar les pautes de
comportament en les conductes de la
població infantil i adolescent, en tant
que actua en la prevenció de qualsevol
addicció, assetjament, abús de TIC,
obesitat, trastorns alimentaris, salut
sexual, etc.” Assegura que aquesta figura “genera un benefici social i un estalvi econòmic en el sistema de salut,
ja que soluciona els problemes de salut de l’infant o adolescent in situ”.
Una funció que també “ajuda a empoderar els nois en matèria d’EPS perquè quan siguin adults sàpiguen com
gestionar el seu estat de salut”.✖

Ens hauríem de qüestionar l’efecte que tenen
afirmacions i arguments que donem en relació
a l’educació, ja que porten la canalla a una interpretació que pot ser errònia. Afirmacions,
potser fetes amb una visió de curt abast, que tenen repercussions a llarg termini. ¿Com pot ser
que oblidem que la canalla aprenen de tot el que
els diem, ja des de ben petits, i que això condiciona la seva actuació ara i en un futur? Sovint
no ens agrada el que fan i ens preguntem com
hi hem arribat. N’acostumem a culpar la societat i no ens parem a pensar sobre com els estem acompanyant.
Ara, per exemple, diem que, per afavorir
l’aprenentatge, les propostes que fem a la canalla han de ser divertides. ¿Per què no deixem
clar que hi ha molts aprenentatges que poden
ser interessants encara que no siguin especialment divertits? ¿I per què no els expliquem i els
creem motius per poder aprendre i assumir uns
aspectes i aprenentatges que ni són divertits ni
gaire interessants però que són necessaris? Certament, jugant poden aprendre molt, però hi ha
aspectes que no entren en aquest marc però que
són molt necessaris: l’ortografia, per exemple,
té poc de diversió, però, en canvi, és molt necessària. Podem, també, pensar en aprenentatges
com la història, la literatura, la física, entre d’altres, que són necessaris per tenir un coneixement del món actual i passat. Igualment, hi ha
coneixements domèstics que són fonamentals
i que, a mesura que van creixent, els nens han
d’assumir perquè són necessaris encara que no
siguin interessants ni divertits.
Una de les dificultats que tenen els adolescents quan fan formació dual o pràctiques és
que es troben que necessiten no sols uns coneixements per entendre les tasques que han de
fer, sinó també unes actituds i una predisposició per aprendre unes habilitats i activitats que
no sempre són divertides. Sovint, són activitats
rutinàries però necessàries. Però massa sovint
no tenen aquestes actituds perquè mai no han
afrontat situacions perquè “eren avorrides” o
“no els motivaven”. Potser hauríem d’actuar
amb més seriositat –per no dir honestedat– i
afavorir que aprenguin que per obrir-se camí
cal saber mantenir l’atenció, ser perseverants i
assumir les responsabilitats pròpies de cada
edat. La distorsió no és una bona companyia
per assolir la maduresa.✖

M. JESÚS COMELLAS
Doctora en psicologia i pedagoga
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Les aplis
Textos:

CRISTINA SERRET

Rules!

Il·lustracions:

MARTA CAYUELA

Els gegants
Hi ha països on els gegants només són personatges de conte. A
Catalunya, en canvi, són reals. N’hi ha a gairebé tots els pobles i ciutats, i
els agrada molt ballar i fer cercaviles. A més, són bons amics dels nens i
les nenes
Quin és el més antic?
El gegant català més antic
que es coneix va sortir a
Barcelona l’any 1424. També
és el més antic d’Europa.

De quins tipus n’hi ha?
Segons la mida, hi ha
gegants, gegantons i
gegantets. Després també hi
ha la família dels gegants
bojos o manotes, que tenen
els braços solts, i reparteixen
mastegots suaus a tothom
que gosa ballar a prop seu.

Un minijoc senzill però
addictiu, perfecte per
distreure els petits durant
els viatges. Cal anar
marcant dibuixos i
números d’una quadrícula
segons les regles que es
van donant –i acumulant.
Plataforma: iOS.
Preu: 3,49€.

Vocabulary
Giants: gegants
Kind of: tipus de
Characters:
personatges
Big family: família
nombrosa
More than: més de

Natusfera
Una plataforma de ciència
ciutadana. Els usuaris es
poden connectar i
compartir informació, així
com fer consultes i
observacions de la natura
en l’àmbit europeu.
Plataformes: iOS i Android.
Preu: gratuïta. Disponible
en català.

Did you
know?
Giants are not only found
in Catalonia. France,
Belgium and Italy also
have these kinds of
characters.

Com ballen?

A big family
Giants in Catalonia
are a big family.
There are more
than 4000!

Els gegants ballen al ritme de
la música. Sovint els
acompanyen grallers, però
també ballen quan toca la
banda o altres formacions
musicals. Els geganters
carregadors, que són els que
els fan ballar, solen canviar
cada una o dues cançons.

Quant pesen?
Ja et deus imaginar que els
gegants no són gaire
lleugers. Sobretot els més
antics, perquè es feien amb
materials pesants. Anys
enrere un gegant podia
pesar 80 kg, però avui dia
pesen menys de la meitat.

Qui els fa?
Els mestres artesans
geganters. Per construir-los
fan servir materials com la
fibra de vidre, el cartró
pedra, el guix o la fusta.

Qui els porta?

Com són, sota la
roba?

Darrere d’un gegant sempre
hi ha una colla gegantera,
que és el grup de persones
encarregades de portar-lo a
les trobades, fer-lo ballar i
tenir-ne cura.

Els gegants estan formats
pel cap, el cos, el cavallet i la
roba. D’aquesta manera es
poden desmuntar,
transportar i desar amb més
facilitat.
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El Racó del Criatures
PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ O AL SUPLEMENT, CONTACTEU AMB: ROSA BLANCH - RBLANCH@ara.cat - Tel. 656962221
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