
Sompares
des que
naixem

Sovint, les vivències
que tenim com a
fills marquen com

exercirem de pares i
fins i tot les relacions

de parella que
establirem en el futur

TextCristina Sáez
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L’últim llibredel psicoterapeuta i cofundadorde
l’InstitutGestalt JoanGarriga,La llave de la buena
vida (Ed.Destino), arrenca amb lahistòria d’uns
pares que li regalen al seufill, quan fa 18 anys, una
claude tresdents. Li diuenqueaquest objecte
l’ajudarà a travessar totes les portes que li vagi pre-
sentant la vida.El fill prenamb força aquesta clau
màgica–que “noés capaltra cosaque l’experiència
dels pares, comells hanviscut els guanys i les pèr-
dues, les alegries i les tristeses, comhanafrontat
cada episodi de la vida,” segons explicaGarriga– i
ambaquesta clau esdisposa a emprendre el seu
camí.

Aquesta escena ésunabonametàforade la forma
que la relacióqueestablimambels nostresproge-

nitors desquenaixemensvamodelant imarcant,
configurant enunamesuraounaaltra l’adult que
després serem.Ensdotad’eines ambquèafrontar
les vivències aquèens aniremconfrontant. I a poc
apoc tot allò que anemmamantdesdepetits ens
ajuda a forjar aquesta claupeculiar, única i perso-
nal, amb laqual caminarem i amb laqual aspirem
a tenir unabonavida, en el sentit de sana, feliç, rica
enexperiències i relacions.

“Lamanera comet vancriar i et vanensenyar
a veure la vida enfonsa les seves arrels en tot”,
asseguraConstanzaGonzález, psicòloga clínica al
capdavantdeSentit, ProcessosTransformadors
(Sentit.es). Si vamtenir unspares generosos, ouns
pareshiperprotectors, o absents, omolt rígids, o

distants, tot aixòdeixaunaempremta indeleble
queens influeixmésomenys intensament en les
nostres relacionsdeparella, però sobretot ambels
fills. I fins i tot pot arribar aprovocar-nos trastorns
psicològics.

Enaquest sentit, un equipd’investigadorsde la
Universitat d’Atenes va realitzarunestudi el 2009,
quevanpublicar a la revistaActaPaediatrica, en
el qual vananalitzar el casde 1.194xavals grecs
d’entre 11 i 18 anys.Van investigar els problemes
emocionals i de comportamentdels nois, així com
l’estatus socioeconòmicdels pares, el seu llocde
residència, l’estatmarital dels progenitors, la seva
educació i salutmental, la cohesió familiar i les
relacions entrepares i fills.Desprésdediversos
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anysd’investigació, vanveurequeunvincle i una
relaciópobres entrepares i fills es correlaciona
directament ambproblemespsicològics enels
adolescents.

Unaltre estudi publicat l’anypassat per laUniver-
sitat deValència també sobre la criançadelsfills,
realitzat ambunamostrade 1.000demenors, de6
a 14 anys, analitzavadiferents estratègies parentals
i comaixò influïa enel nivell d’agressivitat infantil,
l’autoestimadel nen, l’estabilitat emocional, els
èxits acadèmics i les competències socials. L’estudi
acabava concloent queelmésbeneficiósper als
nois erenels alts nivells d’afecte i implicaciódels
dospares, juntament ambels baixosnivells de
control.Noobstant això, de la teoria a la pràctica
hi haun llarg camí. I sovint la relació entrepares
i fills distamolt de serunabassad’oli. Presenta
dificultats i esculls.Molts tenenaveure amb la
nostra infantesa, ambelsmodels quehemtingut
i interioritzat. I és quepermolt que enshàgim
dit unavegada i una altra quenoactuaríemcom
elsnostresprogenitors, quanarribenelsfills ens
descobrimrepetint patrons i comportaments, o
provantde compensar vellesmancances i antigues
ferides.

D’això en sapmoltFranciscoPalacio-Espasa,
psiquiatre i psicoanalista, quehadedicatmésde
40anys a estudiar els trastornsdels nens i ado-
lescents, i a tractar famílies ambproblemesde
parentalidad, això ésdificultats entrepares i fills.
Per a aquest alacantí excatedràtic de laUniversitat
deGinebra i quedirigeix el Servei dePsiquiatria
delNen i l’Adolescentde l’HospitalUniversitari de
Ginebra, “les vivències que tenimcomafills solen
determinar enbonamesura comexerciremdepa-
res, demaneraque si no aconseguimcert equilibri,
podemferqueels nostresfills pateixin trastorns
psicològics, comaarabaixamentalització, queno
és capaltra cosaque lapoca capacitat de compren-
sióde les vivènciespròpies i de l’altre. I aquests
casos, hi hamés riscos queelsfills desenvolupin
problemes”.

Segons aquest expert, queprecisament vaparti-
cipar faunsmesos enun taller sobre conflictesde
parentalitat organitzat per l’hospital Sant Joande
DéudeBarcelona, comencemaaprendre a serpa-
resdesquenaixem. “Enocasions, en teràpies amb
mares i nadons, de vegades estemper exemple
parlant ambunadonaquehaperdut la sevamare
recentment i es posa aplorar. I el nadó, d’unanyet
opocmés, lamira, l’acaricia i intenta consolar-la
comaell el consolen.El nadó ja téunadimensió
parental, s’identifica ambels aspectesde lamare
protectora”, explica aquest psiquiatre.

Els testos s’assemblena les olles?El2010, l’Institut
d’Estudis sobre violènciaCentroReinaSofía va
presentarun informeenel qual assenyalavaque
quatrede cadadeumaltractadorshavienestat
abans víctimes, o béhavienpatitmaltractaments o
béhavienestat testimonis deviolènciadomèstica

QUENOS’ACABI
LAVIDA

Moltespersonesquan tenen
unfill abandonenel seu lloc
pernomés ser lamareoel
parede. I enaquest canvi
depaperpodenarribar fins
i tot aoblidar laparella. Per
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denens. Situacions tan traumàtiques comaques-
ta sóncapacesd’influir en la biologiadel cervell,
asseverava l’estudi.

L’organitzaciónord-americanaNationalFather-
hood Initiativedisposad’un informeon també
alerta sobre les repercussionsque tenendiversos
tipusde criança sobre la salutmental dels futurs
adults; així, avisa queelsfills depares absents
tenen tres vegadesmésprobabilitats de fracassar
socialmentper l’escassa tolerància a la frustració;
10 vegadesmésde consumir substàncies addicti-
ves i són20vegadesméspropensos a ladepressió.

Ésdoncsundestí ineluctable el que tenimper
davant en funcióde comenshagin educat? “Afor-
tunadament, no és 100%determinant.Hihamolts
altres factors implicats i que ens eduquind’una
formaconcretanovol dir que segurque repetirem
aquest patró”,matisaGarriga, psicòleg cofundador
de l’InstitutGestalt.

Tot i això, què cal fer ambaquestamaletade recur-
sos queheretemdels pares i que sol serunmotiu
depreocupació?Enocasions, sobretot quan tenim
fills, solemrepetir-nos frases com“jonovull ser
com lamevamare”, “tincporde fer ambelsmeus
fills elmateixqueelsmeuspares van fer ambmi”,
“novull ser unparehipercontrolador i rígid com
elmeu”, “elmeuparenova serpresent en lameva
infantesa i jo vull estar ambelsmeusfills”.¿Són
familiars per a vostès?

“Malament comencemsi en tenir unnen ja co-
mencemdient queho faremmillor queels nostres
pares. Perquèambels anys ésmolt possible queens
hi acabemassemblantmolt. I amés, cal adonar-se
que lamajoria [depares] nohovan fer tanmala-
ment.No tenien tants llibresni revistes comtenim
ara, peròhi vanposar ganes”, opinaJavierUrra,
psicòleg i pedagog terapeuta, autorde llibres com
El pequeñodictador.Cuando los padres son las vícti-
masoRespuestas prácticas parapadres agobiados.

“Això sí, tambécal reconèixer quehihamals pares,
queposenperdavantdelsfills les drogueso l’ego-
isme, quemaltractenels nens. I tambéhihapares
queestimenmolt els fills peròno sabencomrelaci-
onar-s’hi, sónmoltmaldestres”, afegeixUrra, qui,
amésd’haver estat el primerdefensordelmenor
d’Espanya, desde fa tres anysdirigeixuncentre
aMadrid, recURRA-Ginso, en el qual tracten
xavals conflictius, que solen agredir verbalment i
físicament els pares. Enaquest centre,Urra amb
unequipd’educadors, psicòlegs i pedagogs, prova
d’ajudar a (re)teixir llaços–d’entesa– entre els nois
i els seusprogenitors.

Aquests pares ambquiUrra tracta solen tenir so-
vint un enorme sentiment de culpa, una cosa fre-
qüent en lamajoria de persones ambfills. Segons
un informe titulat “Comunicació i conflictes entre
fills i pares” i publicat el 2003 per la Fundació
d’Ajuda contra laDrogoaddicció (FAD), el 15%

aPalau-Espasaaquest ésun
dels comportamentsmés
freqüents quees repeteixen
i queacabenprovocant
quemoltes parelles tinguin
problemes. “Els pareshan
d’estar atents apreservar la
sevapròpiaparella, la seva
vidapersonal, professional,
les sevesdiversions. Ésmolt
important perquè, si no,
aquests pares sense voler-ho
traslladenal nenel sentiment
queels estàarruïnant la vida,
queels estàesclavitzant,”
assenyalaaquest expert,
queafegeixqueésundels
conflictes deparentalitat que
més sovint tracten, “el dels
pares esclausdels fills”.
Aquests nens, explicaPalau-
Espasa, tenenun sentiment
de culpabilitat, queels
converteix primer en tirans
i després, demésgrans, fa
queesdeprimeixinperquè
acabenper sentir-semolt
culpables. “Capals deuanys,
sónunsnensque tenenmolts
problemesa l’escola, queno
fanatenció, que són inhibits.
I desprésd’adults no volen
tenir fills perquè temenque
faranambells elmateix que
els van fer els seuspares.
Per aaquestespersones tenir
unfill és una creu, asseguren
que se’ls acaba la vida. S’han
sentit culpables i el paguen
inconscientmentambels
seusfills.”
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dels pares imares no se senten satisfets amb
l’educació dels seus fills, ja que creuen que poques
vegades omai arriben a ser comells els van voler
educar.

L’estudi, amés, recull i plasma ladificultat d’alguns
progenitors per entendre i per tant relacionar-se
ambels seusfills, sobretot durant el períodede
l’adolescència. I dónamésdades interessants, com
per exemplequepràcticament tots els pares –el
97per cent– considerenmolt importantmantenir
unesbones relacions familiars. I quequatrede ca-
da 10 confessenque sovint se solen sentir desbor-
dats a causadels problemesqueesplantegenamb
els seusfills.

Perdonar els paresDeia el dramaturg irlandèsOscar
Wildequeelsfills comencenper estimar els pares;
quan jahancrescut, els jutgen i, algunes vegades,
fins i tot els perdonen. “Noméset pots allunyardel
model si aconsegueixes estar enpauambels teus
pares”, considera JoanGarriga, cofundadorde
l’InstitutGestalt. “Hiha els qui esdescobreixenals
40anysdient ‘emvaigprometrequeno faria crits

ELMILLOR
REGALA
UNFILL,
ELS LÍMITS

relació consisteix aposardistàncies i límits, perquè
hihapares quehanestatmolt difícils o queenshan
ferit.

Malentesos freqüentsExplicaFranciscoPalacio-
Espasaque l’amor alsfills és fonamental, perquè
sense ell, si el nenno se sent estimat, les cosesno
aniranbé. “Hemdedir als fills que els estimem”,
insisteixUrra.Arabé, l’amornoés l’únic ingredi-
ent queexistirà en les relacions entrepares i fills.
I amés, de vegades estimar es confonambaltres
coses, comper exemple sacrificar-seper l’altre.

“Ésunconflictedeparentalitat que tractemmolt
sovint.Mares i pares quevolen ser supraòptims,
hipersol·lícits. Freud, encaraquevaparlarmolt
pocde la infantesa, sí que es va referir al nenquehi
ha en l’adult. I en la seva Introducció al narcisisme
es referia a la samajestat el nadó, en el sentit que
sovint projectemsobre elsfills el nostre ideal de
fill i acabemconvertint-los enpetits tirans. I també
culpabilitzant-los amb la sensaciód’haver esclavit-
zat els pares”.Durant temps, consideraGarriga, el
sacrifici va tenir cert prestigi i semblavaque si algú
se sacrificavaper tu, això li atorgava algundret. “Si
n’hi hahagutdefills quehanpatit aixòdequèels
seuspares se sacrificaven tantper ells i el deute
queaixò els generava”, es lamenta aquest psicote-
rapeuta, que afegeixque “està clar que criar unfill
generaundeute, que espaganoambels pares, sinó
tenint unabonavida.D’aquesta forma s’equilibra
tot, perquèhihavegades enquèdinsd’unamatei-
xa família esprodueixen jocspsicològics, on els
pares semblennogaudir de la vidaper culpadels
fills i els carreguenambaquest deute”.

De fet, assenyalaPalau-Espasa,molts adults que
han sentit que tenienmares opares sacrificats i
que carreguenambaquesta espèciede culpa, no
desitgen tenirfills; temenqueels nens tambéels
obliguin a sacrificar-se. “Solen ser aquestesper-
sonesqueet diuenqueallòdelsfills ésuna creu,
que se t’acaba la vida, que janopots fer res a causa
d’ells... S’han sentit culpablesdurant la seva infan-
tesa ambels seuspares i inconscientment això els
porta aprendre ladecisiódenovolernens”.En
el fons, nohi ha cap fórmulamàgica quepermeti
convertir-se enunbonpare. I sovint les lectures
que femdel que ens agradaria o no ens agradaria
comafills o comapares estanmolt condicionades
pelsmodels apresos. “Potser, si et pots aturar a
pensar sobre allò que et va fermal, sobre les teves
ferides, sobre comés que et van educar els pares,
sobre per quèho van fer així –afirma la psicòloga
clínicaConstanzaGonzález–, pot ser queno et
porti a sermillor pare, però sí unapersonamés
lliure en la criança dels fills”.s

Hi ha persones que han
tingut paresmolt estrictes i
rígids i quan tenen fills opten
per fer al contrari: no els
posen límits i sónmolt com-
plaents. Per Javier Urra, que
va ser el primer defensor
delmenor a Espanya, “els
pares hemde ser comuna

“FILL, JO SÉEL
QUEÉSMILLOR
PERATU”

Elsnostresfillsnosom
nosaltresdenens. Encaraque
semblaunaobvietat, la frase
comportamolts conflictesde
parentalitatambelsquals
FranciscoPalacio-Espasa lluita
sovint.Amb freqüència,molts
paresprojectenenels seus
fills el nenqueelshagués
agradat ser. I l’apuntena
música,perquèaells els
haguésagradat tocarelpiano.
Peròés important, assenyala
aquestpsiquiatreespecialista
en infantesa,que les criatures
desenvolupin les sevespròpi-
es capacitats i desitjos.
“És certqueenocasions l’elec-
ciódelsparespermetalsnens
tenirméspossibilitats, però la
imposiciónoésaconsellable.
Elspetitshandedesenvolupar

les sevespròpies capacitats
perelegir el seupropi camí”,
opina. La frase tangastada
de“fill, jo séquèésmillorper
a tu,allòque ésmésconve-
nientque facis”,peraaquest
psiquiatreno té sentit. “No

és certperquèelmillorpera
ell, el quemés li convé,és l’ex-
pressiódesimateix. Imposar
unacosaespot transformar
enuna fontd’inhibició i dedi-
ficultatsdedesenvolupament
oexpressió”.

paret: dura per donar suport
però que també serveixi per
xocar”. Estimar els fills con-
sisteix també en educar-los
en la frustració de no poder
fer sempre allò que desitgin;
en el dolor i el patiment,
perquè formen també part
de la vida; en l’avorriment.

“Elmillor regal que pots
donar a un fill és la frus-
tració, perquè és lamillor
preparació per a la vida”,
indica Constanza González,
que afegeix: “Es tracta
d’aprendre a posar límits
amb fermesa però amoro-
sament”.

alsmeusfills i els estic cridant com lamevamare
feia ambmi’. És essencial poder fer les paus amb
allò quevas viuredenen, perquè repetir-nosuna
vegada i una altra queno repetiràs una cosaque
van fer els teuspares és acabar repetint-ho”.

Hiha els qui intenten serparesdesde la raó i pro-
vend’incorporar elementsd’intel·ligència emocio-
nal que llegeixenen llibres imanuals. Però aquesta
estratègia, encaraquepot aportar eines, no sol ser
massa eficient. “Moltespersones esposena llegir
mil llibresperquè tenenuna sensaciómésgrande
seguretat, de control, si tenenconeixements. Però
l’interessant, i sobretot quanes tractadelsfills, és
poder connectar amb l’experiència, amb la vivèn-
cia”, afegeix.Aturar-se, filtrar allò queens vapas-
sar, aprendre i pensardequinamanerapodemser
nosaltres paresper als fills. El vincle queestablim
ambels pares és summament important en la vida i
témolt pes encaraquenoen siguemconscients en
gaires ocasions. Per això, assenyala el psicòleg Joan
Garriga, és important saber gestionar-ho i portar
la relació actual que tenimambells de lamillor
manerapossible.Devegades aquesta gestióde la

PH
O
TO
AL
TO
/F
RE
D
ER
IC
CI
RO
U

14ES-
6 DE SETEMBRE DEL 2014


	LVG20140906011CES
	LVG20140906012CES
	LVG20140906013CES
	LVG20140906014CES

