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CÈLIA ATSET

Maternitat i càncer 
en convivència

L’Alba, de 32 anys, va saber que estava 
embarassada el mateix dia que li detectaven 
un càncer de mama, i ara es prepara per fer 

front a aquestes dues grans proves P. 4-5
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La pitjor mare del món 
 

Anna Manso 

Amb 
la tribu

Bona nit i bona sort

Fins ara, compartir 
habitació no era un 
problema per als dos 
MEC masculins. Ara sí

CONFLICTES. A casa la pitjor mare hi ha alguns espais propensos al 
conflicte. Com l’habitació dels nens, on s’atonyinen, o la cuina.  GETTY

N
o hauria de passar. Els 
menors d’edat a càrrec 
(MECs) són grans, coi, 
i a l’hora d’anar a dor-
mir no hauria de pas-
sar res que activés les 

meves contractures cervicals. Però 
passa. I tant que passa! 

Per començar, ara tinc una bom-
ba de rellotgeria a la qual anomeno 
“aquell parell”. Són els MECs núme-
ro 2 i número 3. Donada la seva con-
dició d’éssers masculins, en relació a 
la condició d’ésser femení de la MEC 
número 1, s’han vist obligats a com-
partir habitació. Això que fins no fa 
gaire no era cap problema, ara sí que 
ho és. Passen d’estimar-se a aporri-
nar-se en centèsimes de segon. I ca-
da vegada sovintegen més els mo-
ments d’aporrinament que els de 
demostració d’afecte. Això no vol dir 
que no s’estimin, i molt, però la seva 
relació s’expressa d’una manera més 
semblant a la dels dolents de Karate 
Kid que no pas a la saviesa del mestre 
Miyagi. No és un fenomen nou per a 
mi. Tinc dos germans masculins i 
quan veig els meus dos MECs units 
en una confusió de braços i cames que 
comença amb una banda sonora de 
rialles i acaba amb esgarips gore, sé 
que estic vivint un déjà-vu. Però que 
ho comprengui no vol dir que no em 
contracturi. Sobretot quan és de nit 
i en lloc de murmuris, lectura i ron-
xets, el que sonen són tambors de 
guerra en dolby surround.  

Més d’una vegada un d’ells ha aca-
bat dormint al sofà. I dos dies després 
hi tornen com si res. Més d’una vega-
da m’ha funcionat seguir concentra-
da en la lectura (molt concentrada!) i 
deixar que els tambors de guerra s’ex-

tar i escriure i del qual es va dipositar 
una còpia al TSJC. Però això no evi-
ta els odiosos, refotuts i indefugibles 
conflictes dels nassos. Perquè hi ha 
qui pateix “oblits” i cal recordar-li que 
era ell/ella el responsable de retor-
nar la cuina a un estat higiènic per a 
l’esmorzar de l’endemà. És un recor-
datori que es pot produir de manera 
amable, perquè de vegades els oblits 
són reals. Però de vegades no és així, 
i llavors l’autocontrol depèn de l’es-
gotament de les neurones de servi-
dora i del pare de les criatures, i de si 
és la vegada número catorze que es-
tem repetint les mateixes paraules, 
al mateix ésser viu, en el mateix ho-
rari. Però ja sigui a la manera brità-
nica o a la manera siciliana, haver 
d’executar un recordatori a un sus-
pecte escàpol no ajuda a mantenir la 
relaxació.  

Aquella pantalla 
I per rematar-ho hi ha les pantalles. 
La tele, els mòbils, els ordinadors i 
tauletes. A casa hi ha toc de queda. A 
les 21.30 per a uns. A les 21.45 per a 
altres. A les 22.00 per a tothom. L’ex-
cepció és la tele per als adults... i el 
Barça. Normalment no hi ha proble-
mes i els MECs són al llit a les deu. Pe-
rò, esclar, sempre hi ha les refotudes, 
odioses i indefugibles excepcions en-
carnades en moments explosius en 
què un MEC afirma que NO pot dei-
xar de mirar, teclejar o jugar. I au, més 
estrès! Tot plegat, res greu, però fa 
que quan és l’hora d’anar a dormir di-
gui “Bona nit” i no pugui evitar desit-
jar-me en secret “i bona sort”. 
e 
Anna Manso és mare, escriptora  
i guionista

tingeixin per si sols. Però la majoria 
de cops he hagut d’emetre l’infal·lible 
“Caguntot” i abandonar el meu paper 
de lectora per assumir el de mediado-
ra, guàrdia urbana o casc blau, segons 
el que m’he trobat en obrir la porta de 
l’habitació. Sé que és una refotuda i 
indefugible etapa dels pebrots, així 
que m’armo de paciència. 

Aquella cuina 
L’altre motiu d’estrès nocturn és la 
cuina. A casa hi ha un repartiment de 
tasques domèstiques que es va pac-

Nens, on anem? 
 

Dia Minimúsica de tardor

MINIMUSICA

Dia Minimúsica 
31 d’octubre i 1 de novembre 
Sessions de matí i tarda 
CCCB. Barcelona 
www.eldiaminimusica.com

M
inimúsica i el Primavera 
Sound presenten aquest 
any, per primer cop, una 
edició de format reduït del 

festival familiar el Dia Minimúsica, 
que fa tres anys consecutius que 
esgota localitats en la seva entrega 
del mes d’abril. El Dia Minimúsica 
en edició tardor se celebra aquest 
cap de setmana al CCCB. 

En la seva línia d’oferir les pro-
postes més innovadores en entrete-

niment i experiències en família, 
consta de dues jornades amb una 
programació que, com sempre, gira 
al voltant de valors com la creativi-
tat, la cultura, l’educació, la sosteni-
bilitat i la salut, i s’adreça a un 
públic cada vegada més nombrós. 

Els nous espectacles de The Pin-
ker Tones, Candela y Los Supremos 
i Esperit! posaran la nota musical a 
una programació que es comple-
menta amb tallers creatius que bar-
regen tecnologia i expressió artís-
tica. L’auditori del CCCB acollirà 
curts d’animació especialment 
seleccionats per a l’ocasió. I, com 
sempre, hi haurà una oferta de ser-
veis adequats al públic familiar. 
Preu de l’entrada: 12 €.e
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El pare que et va matricular 
 

Fires

Ja farà una pila d’anys que hi anem. 
Al principi allargant les nits, amb 
tres jerseis un damunt de l’altre, 

fent-nos passar el fred que cardava a 
barraques a base de xupitos de rata-
fia, o bé passant el matí al certamen, 
que com a mínim era calentet, arre-
plegant propagandes de tots els es-
tands. Des de fa deu anys, però, la co-
sa ha canviat molt. D’entrada perquè 
el canvi climàtic ha dut un clima tro-
pical inversemblant a la ciutat de Gi-
rona. Només cal veure la cara de po-
mes agres de les venedores de 
castanyes, fartes de no vendre ni un 
trist moniato en tot el sant dia. Però, 
a banda del clima, hi ha hagut un can-
vi important. Des que tinc un fill el 
centre neuràlgic de les festes han es-
tat les fires. Els primers anys tragi-
nant globus amb forma d’animalons 
que després s’han anat desinflant en 
algun racó de casa els avis. Ben al con-
trari de l’obsessió del meu nen per pes-
car aneguets, que no es desinfla mai. 
Ja poden haver passat els anys que la 
meitat del temps que hem invertit a 
fires ha estat amb una canya estirant 
bestioles grogues. I tant se valen els 
cops que li he repetit que això dels ane-
guets és de nens petits. Ell s’ha entos-
sudit a repetir-ho tan sovint que ja em 
conec el nom de cada aneguet.  

Però no em puc queixar, hauria po-
gut ser pitjor. M’hauria pogut passar 
les tardes fent tombs per les atracci-
ons més mogudes, marejant-me en 
silenci assegut als tentacles d’un pop 
o esquivant cops d’escombra al tren 
de la bruixa. Per sort, el nen ha sortit 
poruc com son pare i cada cop que, 
fent el cor fort, hem fet un intent per 
gaudir d’emocions fortes, hem aca-
bat fent parar l’atracció per ser eva-
cuats entre plors. Per no parlar del 
dia en què vaig perdre l’oremus i gai-
rebé acabo a bufetades amb un Fred-
dy Krueger de pa sucat amb oli que 
ens estava adobant de mala manera.  

Tot plegat fins a arribar a aquest 
any, en què per fi hem ampliat el nos-
tre ventall d’atraccions amb una ses-
sió de carreres de camells i una d’es-
copeta de balins on he descobert 
astorat que tinc a casa un Lucky Luke. 
Això sí, just quan marxàvem amb 
aquell ninot de peluix que mai saps si 
és un premi o una penitència, hem 
passat davant el Látigo. “Ves si ara li 
agafa també per pujar a aquestes mà-
quines de vomitar”, he pensat amb su-
or freda. La seva mirada m’ho ha dit 
tot. No cal patir. El meu nen es fa gran 
però, com son pare, sempre serà més 
de tocar de peus a terra.

Lluís Gavaldà 

Lluís Gavaldà 
és cantant

Així fa de
pare

Marc Recha 
“Estem carregats de contradiccions”
Marc Recha és director de cinema i pare del Roc, de gairebé vuit anys. Estrena ‘Un dia 
perfecte per volar’, sobre un pare i un fill que fan volar un estel i la manera com comparteixen  
la fantasia. És un film sobre com es desplega la màgia que es pot anar a veure amb nens. 

FRANCESC ORTEU 
FOTO: PERE TORDERA 

L
a pel·lícula explica 
la relació amb el 
meu fill, amb les 
coses que fem quan 

surt de l’escola. Passegem 
per les vinyes, ens posem 
sota els garrofers, anem a 
banyar-nos a les cales. Tot 
gira al voltant de la curio-
sitat, del descobriment de 
la natura i de la creació 
d’històries. Fa temps vam 
inventar el conte de la 
pilota del gegant i cada dia 
imaginem un nou capítol.  
 
Què et sorprèn, d’ell? 
M’impressiona quan em 
diu que no recorda alguna 
cosa i em demana que l’hi 
expliqui. La manera com 
l’ajudo és recreant el 
record que no recorda i ell 
el deu imaginar a la seva 
manera. Però ell guardarà 
aquesta reconstrucció 
com un record propi i 
real. Això és sorprenent. 
De fet, és l’essència de 
com funciona la cultura. 
Nosaltres recordem coses 
que tenim la sensació 
d’haver viscut però que no 
hem viscut. 
 
Com evoluciona aquesta 
fantasia? 
Ara ell està entrant en el 

món de la interiorització, 
està creant l’hiperjo. 
Entra en un món on ja té 
un carril fet, ja pot enfilar-
se a una vagoneta i anar 
més ràpid. Fins ara era 
com anar en bicicleta. Hi 
ha una cosa que no 
entenc. Per què els nens 
passen més temps a 
l’escola que a casa? Hauria 
de ser al revés. Sortosa-
ment jo, com que treballo 
a casa, he pogut estar molt 
amb ell i he pogut veure’l 
créixer amb seguretat. 
 
Què més has observat? 
Que els nens desprenen 
una mena d’escalfor. Són 
una lampareta, un llum de 
petroli al mig de la foscor 
que fa que tu t’hi apropis. 
Ells ho volen. Necessiten 
sentir-se estimats. Esti-
mar no és altra cosa que 
sentir-se segur.  
 
¿I això és el que veiem a 
la pel·lícula? 
Al contrari de moltes 
pel·lícules que parlen del 
pare com d’una figura 
poderosa i castradora, a 
Un dia perfecte per volar el 
pare que fa el Sergi López 
és un pare que només 
acompanya, que deixa 
estar. I això crea una 
seguretat en el nen que li 

permet fer volar l’estel o 
la imaginació. És el 
mateix que fa un pare en 
la vida real: estimular la 
curiositat. 
 
També un nen estimula 
la curiositat del pare. 
Un nen és un mirall on 
veus les teves contradicci-
ons. Però, paradoxal-
ment, veure’t amb totes 
les teves inseguretats et  
fa sentir segur. Et dóna 
seguretat veure les teves 
febleses en el teu fill. Això 
també ens ajuda a enten-
dre la nostra actitud con-
tradictòria davant de la 
vida. 
 
Explica-m’ho. 
La creació no és altra cosa 
que explicar com funci-
ona la destrucció i contra-
dicció de tots els elements 
que formen la vida. A la 
natura tot és un combat 
per la vida. Per això estem 
carregats de contradicci-
ons, i ser pare és també 
part de tot això. 
 
Com fas de pare? 
De la mateixa manera 
com faig totes les altres 
coses, amb naturalitat. 
Sempre faig les coses tal 
com em surten. I això fa 
que puguin sortir pors 

atàviques, però de la 
mateixa manera surten 
també les coses positives. 
I amb el meu fill fem les 
coses que ens fan estar a 
gust, a ell i a mi. No 
m’imagino anant a classes 
per aprendre a fer de pare. 
En seria incapaç.  
 
Hi ha qui intenta llegir 
llibres. 
Jo vaig deixar l’escola 
quan acabava l’EGB i mai 
més no he tornat a entrar 
en un lloc on m’han dit 
com he de fer les coses. 
Sóc un autodidacte recal-
citrant, i això per bé i per 
mal. Faig les coses que em 
vénen de gust. 
 
I això inclou el teu fill. 
Si tu estàs bé amb tu 
mateix, amb la resta 
també. Doncs amb els fills 
passa exactament el 
mateix. Per fer bé de pare, 
abans has d’estar bé tu, i 
això no passa si contínua-
ment et veus obligat a fer 
coses que no t’agraden. 
Els nens ho capten.  
 
Cita una frase d’Un dia 
perfecte per volar. 
N’hi ha moltes que fan 
riure. Una que m’agrada 
és: “Sergi, el vent com es 
fa?”e
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a la portada

TRINITAT GILBERT 
FOTOS: CÈLIA ATSET 

L’
Alba Garcia 
Domènech (32 
anys) va saber 
que estava emba-

rassada i que tenia càncer 
de pit el mateix dia. 
L’onada de sentiments 
que li va sobrevenir és 
literalment això, una 
onada, i ben grossa. D’una 
banda, la felicitat de saber 
que estava gestant una 
criatura. De l’altra, el dia-
gnòstic que tothom 
lamenta en els altres i 
ningú vol per a ell: càncer.  

“A la meva família el 
càncer de mama l’he vis-
cut de ben a prop, perquè 
l’àvia i la mare n’han tin-
gut; a totes dues els van 
tallar els pits d’arrel”. La 
germana de l’Alba sap que 
també és portadora de la 
mutació genètica, que és 
hereditària. L’Alba seguia 
sempre els protocols que 
recomanen els ginecòlegs 
per detectar-se bonys als 
pits, unes exploracions 
que sempre s’han de fer 
després de la menstrua-
ció. I vet aquí que un dia 
se’n va trobar un, al pit 
esquerre. “Quan el vaig 
detectar, amb les meves 
mans, vaig anar a l’hospi-
tal, i va ser quan vaig 
saber que estava emba-
rassada”, recorda l’Alba. 

Ara és a la setmana 27 
de l’embaràs. I és feliç. 
Optimista. Els somriures 
li omplen la cara, i els 

encomana. “Tinc molt 
suport de família, amics i 
metges”, diu. Sap que és 
una batalla que està a 
punt de guanyar. Amb 
una perruca preciosa al 
cap, assisteix als controls 
constants que li fan els 
metges de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron. Li han 
practicat una tumorecto-
mia al pit esquerre i aviat, 
després del naixement de 
la criatura, li extirparan 
els dos pits.  

Quan va acabar el pri-
mer trimestre de l’emba-
ràs va començar les sessi-
ons de quimioteràpia. “Ja 
porto tres sessions”. I ho 
diu amb l’alegria de les 
dones gestants, que no 
poden parar de tocar-se la 
panxa, com si ja comen-
cessin a acaronar la cria-
tura. És la mà protectora i 
carinyosa que acompa-
nyarà sempre la criatura, 
que es dirà Cristina i que, 
per a l’Alba, és un motiu 
més per lluitar. 

Amb optimisme 
“Escriu, sobretot, que es 
pot estar embarassada i 
tenir càncer de mama i 
curar-se”, em diu l’Alba. I 
tot seguit reflexiona sobre 
el film Mama, protagonit-
zat per Penélope Cruz: 
“Està molt bé, però just 
quan vaig sortir del cine 
em vaig plantejar si l’hau-
ria d’haver vist”. Però cal 
no oblidar que la pel·lícula 
parteix de la realitat per 

fer ficció. “És un cas 
extrem, el del film; no té 
res a veure amb el meu”, 
diu l’Alba. A la pel·lícula la 
protagonista pateix un 
càncer de mama sense 
solució i, per tant, sense 
tractament possible, quan 
es queda embarassada. 
Desitja tenir una filla per-
què el seu fill tingui una 
germana. “El final més val 
que no l’expliquem, per-
què no serà el meu, per-

“Vaig saber que estava embarassada  
i que tenia càncer de mama alhora”

què les dues històries són 
diferents”, assegura 
l’Alba. 

I és que la futura mare 
de la Cristina pronuncia 
missatges esperançadors 
constantment. “Quan la 
gent, al carrer, em pre-
gunta per la malaltia i per 
l’embaràs, ho fan amb cara 
de pena, impactats, com si 
pensessin que és una situ-
ació insostenible, incom-
patible, com si hagués de 
triar una de les opcions i 
no pogués tirar endavant 
amb tot alhora”. 

Realitats compatibles 
És en aquests moments 
quan l’Alba agafa el seu 
escut d’optimisme i 
explica que són dues 
coses compatibles. “Però 
si no es pot prendre cap 
medicament quan s’està 
embarassada!”, li diuen. I 
l’Alba hi torna: “Les sessi-
ons de quimioteràpia que 
estic fent no afecten gens 
ni mica el fetus; no cal 
interrompre l’embaràs, 
perquè al fetus no l’afec-
tarà”. I diu: “Ho explico 
amb les millors paraules 
que trobo, perquè el que 
sobretot vull és que si una 
dona es troba en aquesta 
situació no pensi que ha 
de decidir entre dues 
opcions, ella o la criatura. 
No vull que cap dona 
interrompi un embaràs 
desitjat per un càncer”. 

L’especialista en pato-
logia mamària Octavi 

La lluita per ser 
mare a pesar 
del càncer 

Entrevistem l’Alba, de 32 anys, que va saber que estava embarassada el mateix dia que li van 
diagnosticar càncer. Els metges de la Vall d’Hebron expliquen que l’embaràs i el tractament 
són compatibles i parlen de com preparen el part i la futura extirpació dels dos pits de la mare

IMPACTE. L’Alba confessa que en conèixer el doble 
diagnòstic la va envair una onada de sentiments.

“Tinc molt  
de suport de 
família, amics i 
metges”, explica 
l’Alba, animada 
i feliç

Còrdoba, l’obstetra Elisa 
Llurba i l’oncòloga Cris-
tina Saura, de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron, han 
anat escoltant les parau-
les de l’Alba. Com a equip 
multidisciplinari, li fan un 
seguiment complet. “La 
singularitat del cas de 
l’Alba és que va saber el 
diagnòstic del càncer i la 
notícia de l’embaràs el 
mateix dia”, comenten. 
Només tenen un o dos 
casos màxim a l’any com 
el de l’Alba. “Amb les dues 
notícies a la mà, l’embaràs 
i el càncer, tots tres vam 
explicar-li que les dues 
situacions eren compati-
bles, que la podíem trac-
tar del càncer sense 
repercussió per al fetus”. 

Malgrat els primers 
pensaments, ràpids, 
fugissers, que van passar 
pel cap de l’Alba i que els 
metges haurien acceptat 
com a decisió personal, 
tots tres van dir-li que la 
quimioteràpia, necessà-
ria, li disminuiria les pos-
sibilitats d’un futur emba-
ràs. “Sempre he volgut 
tenir fills; per tant, pensar 
que no podria tenir-ne 
més endavant per curar-
me del càncer actual em 
va pesar per decidir no 
interrompre l’embaràs i 
tirar endavant”, recorda 
l’Alba. Els metges afegei-
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Flors de Bach 

Conservem aquestes 
meravelles

Fa uns dies feia esment dels pa-
res i mares d’adolescents que es-
tan tristos perquè temen haver 

perdut per sempre les criatures en-
cantadores que eren els seus fills du-
rant la infantesa. En les xerrades i 
formacions que imparteixo, procu-
ro ajudar-los a adonar-se que no és 
així, que el nen o la nena que van ser 
els seus fills, com el nen o nena que 
han sigut ells mateixos i que hem si-
gut tots, segueix viu a l’interior de ca-
dascú. I que podem retrobar-ne es-
purnes en determinades mirades i 
en una sèrie de desitjos, impulsos, 
accions i actituds que ens són inspi-
rades per aquesta part nostra que no 
desapareix mai i que hem de seguir 
alimentant i cuidant.  

El nen o nena interior, plenament 
reconegut per la psicologia actual, re-
presenta la nostra part més vitalista, 
enèrgica, creativa, autèntica, intu-
ïtiva, tendra, expansiva i tota una sè-
rie de qualitats més, imprescindibles 
per a una vida progressivament més 
plena i amb més qualitat humana. El 
concepte d’adolescent interior no es-
tà tan estès ni és tan utilitzat com el 
de nen interior, però és igualment ne-
cessari mantenir a dins nostre la pas-
sió, el coratge, la capacitat de somiar 
i de lluitar per uns ideals, l’inconfor-
misme i l’anhel de justícia, i moltes 
altres capacitats pròpies d’aquesta 
etapa, que també ens fan bona falta 
per esdevenir adults més complets i 
integrats.     

La tendresa o l’espontaneïtat no 
han de ser exclusives de la infantesa, 
de la mateixa manera que la passió o 
la transgressió no han de ser-ho de 
l’adolescència. Però, a vegades, sem-
bla que ser adolescent hagi de supo-
sar deixar enrere les meravelles de la 
infantesa i ser adult deixar enrere les 
meravelles de l’adolescència. Hi ha 
una sèrie d’emocions i qualitats que 
associem a etapes determinades de 
creixement i pensem que per passar 
a una nova etapa ens n’hem de des-
prendre. Si ho fem així, correm el risc 
de convertir-nos i de convertir els 
nostres fills en adults sense ànima i 
sense els recursos essencials per a una 
existència feliç. Mirem, doncs, el crei-
xement de la persona com una suma. 
Conservem les meravelles de cada 
edat i impulsem els nostres fills a con-
servar-les. Créixer i madurar consis-
teix a integrar i harmonitzar les me-
ravelles, les qualitats i la saviesa que 
cada una conté i ens ofereix.             

Eva Bach 

Eva Bach, escriptora  
i pedagoga, aporta 
reflexions sobre la 
comunicació entre 
pares i fills a 
partir d’una 
frase que ens 
ajudi a educar 

‘Mama’, 
la pel·lícula 
 
e 
Magda és el nom de la dona que interpreta 
l’actriu Penélope Cruz a la pel·lícula Mama, 
dirigida per Julio Medem i que la mateixa 
Cruz també ha produït. La Magda s’assabenta 
que té càncer de mama un estiu, just quan la 
seva vida de parella trontolla. Al diagnòstic 
que li dóna el metge, interpretat per Asier 
Etxeandia, hi assisteix sola, i sola se’n va cap a 
casa, amb el seu fill, a qui enviarà de vacances 
amb uns familiars perquè no pateixi pels trac-
taments mèdics que tot just ha de començar i 
que sap que la faran sentir cansada i que, fins i 
tot, li faran perdre la llarga cabellera. 

A partir d’aquest plantejament, la pel·lícula 
s’entrellaça amb una altra història, protago-
nitzada per Luis Tosar, i que és tan dramàtica 
com la que viu la Magda, però que està trac-
tada amb menys versemblança.  

Durant la pel·lícula és impossible aguantar-
se les llàgrimes per l’enteresa amb què la 
Magda porta la seva malaltia. Només hi ha un 
defalliment de la protagonista, que remou els 
que s’havien mantingut impertèrrits mirant 
la pel·lícula. Des d’aquell moment i fins al 
final, que encara triga a arribar, ja se sap com 
acabarà tot, malgrat que, sent una ficció, es 
desitgés que fos tot el contrari. És un malestar 
que fa moure’s a la cadira, pensant que “no, no 
i no”. La cançó que el metge canta a la Magda 
és l’única situació que salva aquesta meitat 
final de la pel·lícula. 

RAONS DE PES. A l’Alba 
saber que està 

embarassada de la seva 
filla li ha donat tots els 

motius del món per lluitar 
contra el càncer.

xen: “Coneixem la càrrega 
emotiva que suposa per a 
una dona embarassada 
saber que té càncer de pit, 
i per això sempre accep-
tem les decisions perso-
nals que prengui. Però la 
nostra feina és avançar-
los el futur, el que passarà 
(la minva de possibilitats 
de la gestació per culpa de 
la quimioteràpia), i expli-
car-los que mèdicament 
l’embaràs i el tractament 
són compatibles”. És la 
feina dels metges, conti-
nuen repetint una vegada 
més: “Si no ho repetim 
mil i una vegades, sabem 
que al carrer a les pacients 
se’ls menjaran les opini-
ons dels passavolants, que 
ho diuen sense basar-se 
en conceptes mèdics ni 
científics”. 

Decisió personal 
Dit amb altres paraules, el 
que Còrdoba, Llurba i 
Saura aclareixen és que 
una cosa és que la dona 
embarassada no pugui 
sostenir la càrrega emo-
tiva de saber que té càncer 
de pit i decideixi inter-
rompre l’embaràs, i una 
altra de diferent que no 
tingui la informació cien-
tífica i mèdica que li indi-
qui que les dues situaci-
ons són compatibles. 
“També li hem dit que no 

li podem assegurar que es 
curarà ni que el seu emba-
ràs anirà bé, però que les 
possibilitats que tot vagi 
bé són altes”. 

Ara, amb el primer tri-
mestre de l’embaràs 
superat, l’Alba ha comen-
çat les sessions de quimi-
oteràpia, “que no afecten 
el fetus ni ara ni tampoc el 
seu desenvolupament 
com a criatura quan 
neixi”. “Sabem que les 
dones que tractem amb 
quimioteràpia durant 
l’embaràs la toleren 
millor, gràcies a l’hor-
mona cortisol, que aug-
menta durant l’embaràs i 
que dóna benestar a la 
dona”. Justament, l’única 
comparació que es pot fer 
entre la Magda de Mama i 
l’Alba és aquesta: totes 
dues se senten molt bé 
embarassades. 

Ara el pròxim repte és 
el part. I aquí pren la 
paraula, de nou, Elisa 
Llurba, com a obstetra. 
“El preparem com a part 
vaginal cap al voltant de la 
setmana 35 de l’embaràs”. 
Sense cesària, la petita 
Cristina podrà posar-se 
damunt de la mare, l’Alba, 
que no podrà alletar-la 
però que tindrà una bona 
història, de superació i de 
lluita, per explicar-li. Una 
lliçó d’amor i de vida.e
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Lleure

Parc lúdic en 
homenatge als clics
X. TEDÓ 
FOTO: ESPLAY 

L
a primera figura 
Playmobil va veure 
la llum el 1974. El 
seu creador va ser 

el dissenyador en cap de 
l’empresa alemanya Geo-
bra Brandstätter, Hans 
Beck, que es va veure obli-
gat a tirar endavant 
aquest projecte perquè el 
preu del petroli es va mul-
tiplicar per sis. Fins ales-
hores la companyia de 
Zirndorf havia produït 
joguines metàl·liques com 
telèfons i caixes registra-
dores, i després ja de plàs-
tic amb els cotxes i el 
hula-hoop com a grans 
estàndards. Però aquestes 
joguines es van convertir 
en objectes de luxe per-
què el plàstic prové del 
petroli i se’n necessitava 
molt per fabricar-les.  

Beck va rebre l’encàr-
rec, doncs, de reduir la 
mida dels seus produc-
tes. I d’aquí neixen les 
famoses figures articula-

des de set centímetres i 
mig que han entrat a 
l’habitació d’infants dels 
cinc continents durant 
diferents generacions. 
En homenatge a l’uni-
vers de Playmobil, 
Esplay impulsa un nou 
model de lleure educatiu 
en família amb la icono-
grafia de la marca a 
escala humana.  

El fundador de 
l’empresa, Ignasi Puig, 
n’era un gran aficionat de 
petit i en reivindica la 
vigència: “El llenguatge 
del Playmobil permet 
molts registres, repre-
senta infinitud de situaci-
ons i els valors que trans-
met de no-discriminació 
sempre amb un somriure 
a la cara són molt posi-
tius”. De fet, la iniciativa 
sorgeix de la constatació 
d’una mancança: “A les 
fires de col·leccionista i 
exposicions de Playmobil 
a què assistia trobava a 
faltar coses atractives per 
als infants. Hi acabes 

anant perquè t’agrada a tu 
i no perquè t’ho demanin 
els fills: l’espai lúdic és 
molt millorable”.  

Ara, en canvi, ja és pos-
sible jugar amb els fills al 
parxís dels pallassos, les 
dames xineses o els 
escacs medievals amb 
figures de gran format 

amb els seus pares. Puig 
remarca els avantatges 
d’utilitzar peces de gran 
format per jugar: “La 
capacitat del nen 
d’interactuar és més gran, 
aquestes figures estimu-
len la seva creativitat i 
exigeixen la seva atenció, 
perquè necessites més 
perspectiva per fer una 
partida en un parxís de 25 
metres quadrats”.  

Un altre dels requisits 
que demanen els organit-
zadors a l’hora d’accedir 
al recinte és que els 
infants vagin acompa-
nyats sempre per un 
adult, tot i que és l’equip 
de monitors qui vetlla pel 
bon desenvolupament de 
les activitats. “La coedu-
cació és clau i volem que 
els pares es comprometin 
amb el joc en el vessant 
educatiu. Ells són els 
grans referents dels nens 
i amb el joc la capacitat 
d’aprenentatge augmenta 
i els vincles es reforcen. 
Busquem que els pares 

juguin, comparteixin i 
experimentin amb els 
fills”, explica el promotor 
d’Esplay. 

Jugar i explorar 
I és que jugar i explorar és 
la filosofia d’Esplay, que es 
reivindica com un parc 
d’entreteniment en què 
s’ha de deixar volar la ima-
ginació per viure aventu-
res emocionants. A més, 
ben aviat la canalla també 
hi tindrà l’oportunitat de 
crear les seves pròpies his-
tòries realitzant curts amb 
figures de Playmobil amb 
la tècnica de l’stop motion.  

Val a dir, però, que els 
infants de 3 a 12 anys a qui 
es dirigeix aquesta fira iti-
nerant poden gaudir 
d’altres activitats que no 
estan relacionades amb 
aquesta marca però que 
també estan pensades per 
impulsar l’aprenentatge 
mitjançant el joc, la crea-
tivitat i les habilitats de 
cada nen amb la partici-
pació dels pares.  

I és que el joc juga un 
paper fonamental en els 
aspectes psicològics i 
pedagògics per al desen-
volupament de la perso-
nalitat i la integració 
social de les criatures. 
Amb el recurs del joc es 
pot treballar la motivació, 
la capacitat per enfrontar-
se a reptes, la confiança, la 
interiorització de normes, 
la cooperació i el treball 
en equip, i en l’àmbit psi-
comotriu, la coordinació 
de moviments, la precisió 
i la rapidesa.e

ESTRENA. Granollers va ser la ciutat escollida per Esplay per fer la presentació d’aquest nou projecte lúdic i educatiu. 

Esplay posa en marxa un parc lúdic i educatiu itinerant amb iconografia de les 
famoses joguines, un reconeixement a les figuretes que han marcat més d’una generació

de desembre, perquè 
Esplay és un centre itine-
rant de lleure sense seu 
permanent. “És un parc 
temàtic o ludoteca itine-
rant que s’ha d’adaptar al 
període de vacances esco-
lars”. El muntatge també 
ho exigeix. A Granollers 
es va fer el primer dio-
rama amb 1.200 figures 
de Playmobil que repre-
sentaven la Festa Major 
de Blancs i Blaus i un 
altre d’un partit d’hand-
bol entre l’equip de la ciu-
tat i el Barça per buscar 
un nexe d’identificació 
amb la localitat.  

 
Joc en família 
Conscients que l’oferta 
lúdica avui és molt 
àmplia, Esplay proposa 
un nou model d’esbarjo 
que evoluciona del joc de 
taula tradicional a un for-
mat de grans dimensions 
en què interactuen en un 
mateix entorn i de 
manera simultània prop 
d’un centenar de nens 

A l’impulsor 
d’Esplay  
li agraden  
els Playmobil  
pels valors  
que transmeten

d’aquesta icona global en 
un recinte que també 
inclou una zona comer-
cial per a aficionats i 
col·leccionistes. La pri-
mera parada va ser a Gra-
nollers de l’1 al 13 de 
setembre i la següent 
estació serà a Olot, a la 
sala El Torín, del 23 al 31 
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Embaràs

Epidural: ni àngel ni dim
MARTA ESPAR 
FOTO: DAVID BORRAT 

L
a Cristina 
Samaniego té tres 
fills petits. Tots 
van venir al món 

amb l’ajuda de 
l’anestèsia epidural. La 
Cristina és anestesista 
de professió, però li 
hauria agradat poder 
parir els seus fills sense 
anestèsia, ja que per la 
seva feina a l’equip de 
l’Hospital de Santa 
Caterina a Salt coneix de 
primera mà els beneficis 
que té tant per a la 
recuperació de la dona 
com per al nadó. Però 
tant la Laia, com l’Èric, 
com la Greta –els seus 
fills– eren molt grans, i 
en els primers dos parts 
una desproporció 
pèlvico-cefàlica va 
recomanar la inducció 
amb oxitocina sintètica. 
En el tercer part, que 
ella pensava que sí que 
podria ser natural, la 

nena era tan gran i 
empenyia amb tanta 
força que li va acabar 
provocant una 
polisistòlia uterina i no 
va poder suportar el 
dolor, per la qual cosa li 
van haver de posar 
anestèsia. Però en tots 
tres parts la Cristina va 
intentar conviure amb 
el dolor el màxim 
d’hores possibles, 
perquè sabia que, per 
evitar efectes secundaris 
i un alentiment del part, 
és important rebre 
l’anestèsia en el 
moment indicat, és a dir, 
quan el treball de part ja 
està ben instaurat, un 
moment que s’acostuma 
a fixar entorn dels 3-5 cm, 
segons els protocols. 

“L’epidural és una 
eina més –explica Olga 
Pineda, anestesista de la 
maternitat de l’Hospital 
Santa Caterina de Salt–, 
i s’ha d’explicar bé”. En 
aquest centre de Salt se 

segueix un protocol de 
part respectat, segons el 
qual quan una dona 
ingressa de part, les 
llevadores “deixen fer” i 
ofereixen primer de tot 
l’acompanyament, la 
deambulació lliure (amb 
pilotes, escalfor, 
posicions, etc.) i la 
banyera per fer front al 
dolor de les 
contraccions. Si quan el 
treball de part ja està 
ben instaurat (entorn 
dels 4-5 centímetres de 
dilatació) la dona no pot 
suportar el dolor, o està 
massa cansada, o 

treball de part i, per tant, 
la bona epidural és la 
que manté el dolor com 
el d’una regla forta”. A 
Sant Pau se’ls acostuma 
a administrar la walking 
epidural, una analgèsia 
que permet que les 
parteres mantinguin 
una deambulació 
“mínima”.  

En quin moment?  
Moral també remarca 
que “la dinàmica de part 
ha d’estar ben 
establerta, i que per tant 
no podem perdre de 
vista el concepte de 
dinàmica de part i el que 
implica per a la dona”. 
La insistència de les 
dues expertes en aquest 
punt és molt rellevant, 
perquè els dos efectes 
col·laterals més descrits 
en la literatura científica 
tenen relació amb 
l’anomenada “cascada 
d’intervencions” que pot 
desencadenar una 

OPCIÓ. La Cristina va rebre 
anestèsia epidural en el 
naixement dels seus tres 
fills, tot i que li hauria 
agradat tenir un part 
completament natural. 

La dinàmica del part és la que marcarà si cal administrar-la i quan cal fer-ho

serà abans, cap als 3 
centímetres, perquè les 
contraccions són molt 
més dures”, afegeix 
Pineda. Un cop posada, 
“és important 
aconseguir que 
l’epidural no els deixi les 
cames totalment 
adormides i que la dona 
pugui empènyer en el 
moment de l’expulsiu”.  

La directora del 
servei d’anestesiologia 
de l’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona, Maria 
Victòria Moral, hi 
coincideix: “L’objectiu 
és ajudar les dones en el 

simplement desitja que 
li posin l’epidural, l’hi 
administraran a través 
d’un sistema que 
consisteix a dosificar 
una primera dosi basal 
baixa, i a partir 
d’aquesta primera, la 
mateixa dona es pot 
anar administrant més o 
menys dosis extres quan 
noti que ho necessita. 
“L’ideal és aconseguir 
respectar els temps del 
part i no posar l’epidural 
abans d’hora, tot i que 
això també dependrà de 
cada dona. Quan el part 
és induït, per exemple, 

Per saber-ne més 
Iniciativa Part Normal FAME 
http://www.federacion-matronas.org/ipn  
Associació Catalana de Llevadores 
www.llevadores.cat 
Guia NICE (National Institute for Care and Health Excellence) 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190 
‘El bebé es un mamífero’, Michel Odent, Editorial Obstare 
‘Parir sin miedo: el legado de Consuelo Ruiz Vélez-Frías’, Editorial Obstare
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A la maternitat de 
l’Hospital de Sant Pau 
s’assisteixen uns 1.800 
parts a l’any i el 
percentatge d’epidurals 
en parts vaginals és del 
80%. Es tracta d’un 
hospital terciari, que vol 
dir que és dels que acull 
més casos de risc. Al 
Santa Caterina, un 
hospital general bàsic, 
n’atenen 1.150 (2014), i 
el percentatge és del 
52%. En alguns països 
del nord d’Europa no és 
la dona la que tria si vol 
epidural o no, sinó la 
llevadora o el ginecòleg 
que l’atén. En general a 
Catalunya el 
percentatge de dones 
que demanen l’epidural 
és molt alt. La cultura de 
poca acceptació del 
dolor hi pot tenir a 
veure, però també 
existeix, en general, 
poca informació sobre el 
ventall de tractaments 
complementaris del 
dolor, com el 
funcionament de les 
hormones durant el part 
en condicions 
d’intimitat, foscor i 
acompanyament 
adequat. Tant la Guia de 
pràctica clínica sobre 
l’atenció al part normal 
en el Sistema Nacional 
de Salut –basada en la 
revisió de l’evidència 
científica– com la NICE 
anglesa –una guia de 
referència mundial– 
defineixen el part d’una 
dona sana com “un 
esdeveniment fisiològic 
en el qual només s’hi 
hauria d’intervenir si 
sorgeixen complicacions 
mèdiques”. Els dos 
documents estableixen 
que les tres fases de part 
requereixen control 
professional i atenció 
individualitzada, així 
com respecte per 
l’autonomia i la 
capacitat de decisió 
informada de la dona 
que està de part. Aquí 
teniu algunes 
recomanacions 
d’aquestes guies sobre el 
maneig del dolor  
en el part: 

 
■ Treball de part. 
Detectar correctament 
l’inici d’un treball de 
part i evitar l’ingrés 
massa prematur. En 
dones de baix risc 
–gairebé el 80% dels 
casos als països 
occidentals– és un 
aspecte fonamental per 

evitar l’anomenada 
“cascada 
d’intervencions”, que 
reverteix directament 
en un augment de parts 
instrumentats i de 
cesàries. 
 
■ Tractament del dolor 
de menys a més. Abans 
d’administrar 
l’anestèsia epidural es 
pot recórrer a tot un 
ventall de posicions i 
moviments durant la 
dilatació i l’expulsiu 
(www.federacion-
matronas.org/ipn/posic
iones). A més, la 
immersió en aigua 
calenta i altres 
tècniques 
complementàries poden 
endarrerir l’aplicació de 
l’epidural o evitar-la del 
tot. La dona ha de 
conèixer totes les 
opcions si es vol 
garantir el seu dret a un 
part informat. 
 
■ Dolor de part. Es 
tracta d’un dolor 
ondulant, no continu, i 
està molt relacionat 
amb el funcionament 
hormonal de la dona, 
perquè desencadena 
l’alliberament en 

cascada d’hormones que 
fan que el part vagi 
avançant. Tal com 
explica l’obstetre 
francès Michel Odent 
als seus llibres, “la 
percepció del dolor 
s’associa a l’activitat del 
neocòrtex i a 
l’alliberament 
d’hormones de l’estrès, 
que són antagòniques de 
l’oxitocina natural que 
segrega el cos de la dona 
de part en condicions 
d’intimitat, foscor i 
acompanyament 
continuat”. Quan no es 
respecten aquestes 
condicions, el dolor 
esdevé insuportable per 
a la dona. 
 
■ Segons la Guia 
pràctica de cures al part 
normal de l’OMS, “un 
suport continuat i físic 
de la partera per part de 
l’acompanyant que ella 
tria i una llevadora 
comporta grans 
beneficis: parts més 
curts, menys ús de 
medicació i d’anestèsia 
epidural, un nombre 
més baix de nens amb 
test d’Apgar inferiors a 
7 i menys parts 
instrumentats”.

Famílies... parlem-ne 
 

No són el centre del 
món, però fem-los cas

Quin lloc té la canalla a casa? És 
clar que són el centre de les 
atencions, però, ¿no és veritat 

que un dels reptes que ens hem de 
plantejar és com afavorim que des-
cobreixin que hi ha altres persones 
que també tenen el seu lloc tant a ca-
sa com a fora? És una idea que, gaire-
bé de tan lògica, ni la plantegem, i fins 
i tot l’acabem oblidant. 

Han d’aprendre a saber esperar? I 
tant! Tot i que també és cert que la se-
va impaciència porta a fer que els do-
nem tota l’atenció just quan la dema-
nen. Sovint els fem notar que han de 
pensar que hi ha altres persones amb 
qui han de compartir objectes, temps 
i atencions, com la canalla de fora de 
casa. És cert. ¿Per què no som capa-
ços, en canvi, de fer-los notar que tam-
bé les persones adultes  –el pare o la 
mare, l’àvia, l’avi...– tenen el seu lloc 
i necessiten el seu temps? Sembla que 
ens oblidem de fer-ho evident, quan 
no se’ns barreja amb un mal entès 
sentiment de culpa o amb el pensa-
ment que prestem poca atenció a la 
criatura. 

“Ara cal que juguis i t’entretinguis 
tu sol perquè jo estic llegint”, els di-
em, tot i que no cal que sempre tin-
guem feina per fer-los saber que en 
aquell moment no estarem per ells. I 
sovint la seva resposta és la mateixa: 
“És que no sé a què jugar! No sé què 
fer!”, frases màgiques que ens empe-
nyen a deixar allò que estem fent per 
donar-los tota la nostra atenció. I ens 
equivoquem. 

És evident que no sempre és fàcil 
i que la demanda infantil pressiona-
rà més en la mesura que no apren-
guin la diferència entre aquest temps 
comú i el temps individual. Però les 
conseqüències són clares: voler ser 
omnipresent, impaciència i egocen-
trisme, acompanyats del risc d’un 
creixent narcisisme que no acaben 
de ser bons consellers. Com no ho és 
la manca de petites negatives i peti-
tes frustracions, que no només no 
són perjudicials, sinó que afavorei-
xen que comprenguin millor el món 
i la realitat que els envolta. 

Cal afavorir que entenguin que ca-
da persona té un lloc i unes necessi-
tats i possibilitats de fer altres coses 
que no passen sempre per estar amb 
la canalla. Així aniran entenent, de 
manera pausada i progressiva, com 
estar en el món i com veure els altres 
de manera que això permeti augmen-
tar el benestar de tots plegats i, sens 
dubte, de la mateixa canalla.

M. Jesús Comellas 

Maria Jesús 
Comellas és  
doctora en  
psicologia  
i pedagoga 

moni
administració 
prematura: quan una 
dona en condicions de 
baix risc ingressa amb 
només un centímetre de 
dilatació i de seguida rep 
l’anestèsia epidural, el 
període de dilatació es 
pot prolongar. Altres 
investigacions apunten 
que l’anestèsia epidural 
també pot incidir 
directament en un 
augment de parts 
instrumentats, 
especialment quan 
s’administra massa aviat 
o en una dosi massa alta. 

Per tots aquests 
motius, tant a l’Hospital 
de Santa Caterina com 
al Sant Pau –així com en 
altres centres catalans–, 
un cop al mes una 
llevadora i una 
anestesista condueixen 
una sessió informativa, 
que pot completar la 
que reben les 
embarassades de les 
llevadores dels 
ambulatoris, per aclarir 
tots aquests conceptes 
al voltant del mite de 
l’epidural.e

El dolor en el part 
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Adolescència

Agressions  
que marquen

XAVIER TEDÓ 
FOTOS: GETTY / FERRAN FORNÉ 

U
na fotografia 
amb un nen amb 
cops a la cara i 
tot de dits asse-

nyalant-lo. Això és el pri-
mer que ensenya el psicò-
leg Marc Masip als 
alumnes de secundària a 
les xerrades que fa sobre 
ciberbullying als instituts. 
Tots els alumnes de 
seguida ho identifiquen 
com a assetjament. Ales-
hores el director de Des-
connect@, un programa 
psicoeducatiu per fer un 
ús racional de les noves 
tecnologies, els pregunta 
qui ha assetjat: “Jo aixeco 
la mà perquè no tinguin 
por d’admetre-ho i pro-
gressivament gairebé tots 
l’aixequen, són pocs els 
que no ho fan”. Després 
els demana que expliquin 
com s’han sentit i reco-
neixen que superiors, 
poderosos, millors. La 
sorpresa arriba quan els 
insta a dir qui és l’agredit. 
“Tots aixequen la mà 
també perquè asseguren 
que l’assetjament el fan i 
el reben diàriament i els 
agrada emfatisar-ho, tot i 
que sigui qüestionable”, 
anota Masip.  

Els sentiments que 
tenen quan són víctimes 
d’atacs es mouen entre la 
impotència, el malestar i 
la ràbia. El problema 
d’aquesta plaga que no 
deixa de ser una adapta-
ció o un nou complement 
de l’assetjament físic és la 
reincidència: “Els agres-
sors se senten molt mala-
ment i penedits quan han 
comès un escarni, però 
ho fan igualment”. La 
solució, a parer seu, passa 
per la sensibilització, per 
posar-se en la pell de 
l’agredit: “Quan empatit-
zes amb el dolor és més 
fàcil. Cal treballar prèvia-
ment perquè no es produ-
eixin aquestes conductes, 
ja que la prevenció sem-
pre és exitosa. Cal educar 
a no ser assetjadors”, 

afirma el màxim respon-
sable de Desconnect@.  

Amb tot, no es mostra 
gaire optimista que es 
pugui acabar amb l’asset-
jament, sigui del tipus 
que sigui: “La impulsivi-
tat, l’autoestima o el desig 
de pertinença al grup dels 
adolescents fa que sigui 
complicat eliminar del 
tot aquests comporta-
ments, encara que es va 
millorant perquè els cen-
tres educatius estan molt 
conscienciats i ho treba-
llen a les aules”. El gran 
problema, però, és que 
sovint els agressors no 
són conscients del mal 
que poden causar: “Crec 
en la bondat i la innocèn-
cia de les persones i 
penso que al principi no 
s’adonen del mal que pro-
voquen, però després si es 
perllonga amb el pas del 
temps, sí”.  

El ciberbullying, que 
comença entre els dotze i 
els catorze anys, quan 
adquireixen els primers 
aparells electrònics, 
afecta més les noies que 

clàssic que pateix el gras, 
el setciències o la noia a 
qui diuen «puta», però 
l’atac és més constant, 
més fort, més intens, per-
què a casa també reps les 
crítiques, els insults o les 
humiliacions i això et fa 
sentir més indefens per-
què no s’acaba mai”, 
apunta Masip. L’anoni-
mat de les xarxes socials 
contribueix, a més a més, 
a fer que augmenti la sen-
sació d’inseguretat.  

La psicòloga Rosa Gui-
llén, que ha abordat dife-
rents casos, hi coincideix: 
“Es tracta d’un perfeccio-
nament de l’assetjament 
clàssic, d’un nivell supe-
rior de perversitat del que 
ja es consideraria violèn-
cia psicològica per la 
incapacitat de control 
dels efectes devastadors 
de la immediatesa de 
divulgació”. En aquest 
sentit, Guillén subratlla: 
“En uns segons es passa 
de l’anonimat a ser diana 
d’unes ferides difícils 
d’esborrar al món virtual; 
amb una violència psico-

El ’ciberbullying’ suposa un perfeccionament de l’assetjament 
físic amb conseqüències més greus per a les víctimes

PERFIL. Els assetjadors solen formar part d’un grup en què tenen la necessitat  
de fer-se veure com a líders, o en què actuen esperonats pels companys. 

lògica sistemàtica i sos-
tinguda en l’espai i el 
temps”. Tot i que no li 
agrada generalitzar, la 
psicòloga explica que el 
perfil dels assetjats 
s’acostuma a relacionar 
amb menors amb baixa 
autoestima, amb dificul-
tats per relacionar-se 
–que li impedeixen pertà-
nyer al seu grup d’iguals– 
i que tenen una mala 
comunicació amb els 
pares. “Va venir un noi de 
dotze anys a la consulta 
per problemes de rendi-
ment escolar. Havia vis-
cut molts canvis en el seu 
entorn: separació dels 
pares, canvi de domicili, 
pèrdua dels amics... i 
patia mal de cap, de 
panxa, insomni i ansietat. 
Aquests són factors 
d’alerta i gràcies a la feina 
conjunta que vam fer 
amb els pares i l’escola 
vam descobrir que feia un 
parell de mesos que rebia 
missatges intimidatoris i 
humiliants dels seus 
companys de classe per 
l’enveja que tenien per les 
seves bones notes”, 
revela Guillén.  

Aquest és un exemple 
que posa de manifest que a 
vegades els atacs no prove-
nen d’un únic adolescent: 
“Solen formar part d’un 
grup on tenen la necessitat 
de fer-se veure com a 
líders, però també n’hi ha 
d’altres que actuen espe-
ronats per la resta o que 
callen per por de patir el 
mateix tracte vexatori”. 
Masip corrobora que els 
grups de classe de l’escola 
que es creen a WhatsApp, 
Telegram o aplicacions 
semblants són els canals 
que es fan servir per humi-
liar un company: “Són xats 
que teòricament serveixen 
per parlar de deures, exà-
mens o treballs, però afa-
voreixen el ciberbullying 
perquè molts volen 
demostrar que són grans 
trepitjant els altres”.  

La suplantació de la 
identitat de l’assetjat 

rere un perfil d’una xarxa 
social és un altre cas 
comú perquè no reque-
reix cap procés de verifi-
cació de dades. La violèn-
cia masclista també 
utilitza aquest assetja-
ment, com exposa Gui-
llén: “Cada cop és més 
freqüent utilitzar el cibe-
rassetjament com a mitjà 
de control de les relaci-
ons socials de l’altre –el 
lloc i moment de conne-
xió–, així com a xantatge 
emocional i d’intimida-
ció que va minant la seva 
autoestima i la seva capa-
citat de deslligar-se del 
cicle de violència”.  

Un dels problemes afe-
gits a l’hora d’eradicar els 
atacs és que molts 
menors confessen no 
haver-ho compartit amb 
els pares per la por que 
els retiressin el disposi-
tiu. Masip ho confirma de 
primera mà: “La por a la 
repercussió, al fet que li 
prenguin el mòbil, el cas-
tiguin o el portin al psicò-
leg fa que callin, per des-
comptat”. No 

“La prevenció 
sempre té èxit. 
Cal educar a no 
ser assetjadors”, 
diu el psicòleg 
Marc Masip

els nois, segons els últims 
estudis publicats: “Elles 
són més addictes a les 
xarxes socials que no pas 
ells i per tant són més 
assetjadores i pateixen 
més assetjament. Hi ha 
molta enveja, competèn-
cia entre elles i no tenen 
cap mena d’escrúpol a 
l’hora de difondre o publi-

car alguna informació. 
Una noia de quinze anys 
un dia em va dir: «Ens 
matem entre nosaltres»”.     

Més pervers 
El ciberassetjament té 
unes peculiaritats prò-
pies que el fan tant o més 
nociu que el físic. “És un 
derivat de l’assetjament 
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Fora de classe 
 

Guàrdia  
de trucades

La millor manera de saber com fun-
cionen les famílies dels meus 
alumnes és fent una guàrdia de 

trucades. Una vegada han entrat tots 
els alumnes a les vuit de matí, tant la 
direcció com el professorat que vigila 
esperem entre cinc i deu minuts per-
què vagin passant lentament els res-
sagats. Sempre veus les mateixes ca-
res: els que no els sona mai el 
despertador, els que allarguen la cigar-
reta fins a l’última pipada i els que no 
sucumbeixen a la temptació de fer 
campana. Després hi ha altres casos 
més fotuts, com mares que encara a 
secundària han d’acompanyar fins a 
la porta els seus fills perquè no se’n re-
fien. Parlo de casos en què alguns alum-
nes no volen entrar a l’institut perquè 
no s’hi senten a gust, ho passen mala-
ment, s’angoixen, cauen en depressi-
ons... Quan faig la guàrdia de les vuit 
del matí, la meva funció és la de passar 
aula per aula i preguntar qui ha faltat.  

Acostumo a veure moltes cares de 
son entre els alumnes i sospito que 
més d’un van estar jugant a la Play o 
mirant la tele fins massa tard. De se-
guida m’apunto els que no han vin-
gut en una llista i quan he fet tota la 
ronda baixo a secretaria. A dins, sa-
ludo i m’assec rere una taula amb un 
telèfon. La meva feina no és altra que 
trucar als pares de tots els que no han 
vingut. Hi ha dies que gairebé no tinc 
temps d’acabar abans de les nou. Les 
secretàries sempre m’avisen que de 
seguida han trucat un parell de famí-
lies per avisar que el seu fill està ma-
lalt o té metge, però la majoria no ho 
fan, almenys fins ben entrat el matí. 
Com us podeu imaginar, trucant a les 
famílies m’he trobat de tot i tinc anèc-
dotes de tots colors.  

Normalment et trobes amb perso-
nes que entenen perfectament que si 
el seu nen o nena no ha entrat a l’ins-
titut en seguim sent responsables, pe-
rò d’altres ens demostren per què el 
seu fill els ha sortit tan maleducat. 
Moltes vegades no em contesten als 
mòbils i moltes altres directament 
em pengen quan identifiquen el nú-
mero. Algunes fins i tot s’enfaden per-
què els he despertat o perquè els he 
de donar l’exclusiva que qui ha vist 
sortir amb la motxilla per la porta de 
casa no ha arribat al centre. Hi ha fa-
mílies a les quals estic cansat de tru-
car, que justifiquen les absències o es 
creuen les mentides dels fills. I n’hi 
ha de ben curioses, com quan l’altre 
dia uns pares no devien haver llegit 
el que van firmar i es van pen-
sar que el seu fill podia estar 
tota la setmana fent vaga.

Xavier Gual 

Xavier Gual  
és escriptor  
i professor  
de secundària 

parlem sovint”, assenyala 
el subinspector. Hi ha 
raons de sobres: “És un 
assetjament ràpid, uni-
versal i que perdura en el 
temps. Les conseqüències 
són més dures perquè un 
vídeo burlant-se d’algú es 
difon massivament entre 
el grup i arriba fora 
d’aquest entorn”.   

Als tallers de simulació 
que organitzen, els alum-
nes han de confessar al 
professor qui és l’assetja-
dor de la classe i la majo-
ria responen que no el 
delataran, que no són uns 
espietes. “Quan els pre-
guntes si també pensarien 
el mateix si fos un amic 
seu, ell mateix o el seu 
germà petit, tots s’esve-
ren i diuen que aleshores 
no ho permetrien”, 
explica Resina. Aquí hi ha 
la clau de volta: “Els 
donem les eines perquè la 
víctima ho denunciï i 
l’agressor no ho faci i 
sàpiga que la seva con-
ducta és un delicte, però 
és el grup classe qui des-
activarà l’agressor o l’acti-

varà. Si es deixa portar pel 
líder, del seu posiciona-
ment depèn que l’assetja-
ment continuiï o s’aturi”.  

Aquesta metodologia 
d’actuació d’incidir en el 
col·lectiu es porta a 
terme de manera exitosa 
des de fa uns anys a Fin-
làndia. El mètode Kiva, 
que s’ha estès a Bèlgica, 
Luxemburg, Nova 
Zelanda o el Regne Unit, 
ha permès en el 79% dels 
casos eliminar l’assetja-
ment escolar i en el 18% 
reduir el nombre de 
casos. Aquest sistema, 
que involucra els pares 
amb reunions i xerrades, 
pretén que aquells alum-
nes que observen l’asset-
jament i l’accepten 
moguin peça treballant 
aspectes com el respecte 
pels altres i l’empatia 
amb l’ús, per exemple, de 
videojocs. Unes denún-
cies que poden fer arri-
bar a una bústia virtual 
de manera anònima per 
evitar represàlies. El que 
és important sempre és 
fer el primer pas.e

culpabilitzar els agredits 
de la situació viscuda 
esdevé essencial perquè 
no siguin víctimes per 
partida doble. “Hem de 
fer-los veure que no són 
culpables i que totes les 
persones tenim dret a ser 
tractades amb dignitat i a 
ser protegides de qualse-
vol forma de violència”, 
sentencia Guillén.  

Alumnes referents 
Els Mossos d’Esquadra 
van impulsar el curs pas-
sat un projecte innova-
dor, en col·laboració amb 
el departament d’Ense-
nyament, que consisteix a 
formar alumnes de tercer 
d’ESO perquè siguin ells 
mateixos els que facin els 
tallers de prevenció de 
ciberassetjament als 
estudiants de primer. 
Posteriorment aquests 
alumnes es converteixen 
en referents de l’alumnat 
perquè els notifiquin 
qualsevol atac per poder-
lo traspassar al professo-
rat. “El taller De tu a tu el 
vam implantar l’any pas-

No culpabilitzar 
els agredits és 
bàsic perquè  
no siguin 
víctimes per 
partida doble

sat en més de noranta 
instituts amb alumnes 
voluntaris i els resultats 
han sigut molt positius. 
Les denúncies arriben 
molt més ràpid perquè 
l’interlocutor és més pro-
per”, afirma Ferran 
Resina, cap de la Unitat 
Central de Proximitat i 
Atenció al Ciutadà.  

Aquesta és l’última 
acció dels Mossos en la 
seva tasca de conscienciar 
els adolescents sobre els 
perills d’un mal ús de les 
noves tecnologies. “Fem 
moltes xerrades de pre-
venció en el marc del pro-
grama Internet segura i el 
ciberbullying és a les 
aules, per la qual cosa en 
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Criança

La setena hora 

Pedrolo, Bigas,  
Porta

Volem aprofitar l’estrena de la 
pel·lícula Segon origen per rei-
vindicar l’oportunitat que te-

nim d’analitzar l’obra de Pedrolo Me-
canoscrit del segon origen –un dels 
llibres més llegits de la literatura ca-
talana en el món adolescent– i veure 
com ha estat recollida en la versió ci-
nematogràfica dirigida primer per Bi-
gas Luna, que va morir a l’inici del ro-
datge, i després per Carles Porta, que 
és qui va acabar el film.  

Afirmem que és una oportunitat 
excel·lent per ajudar a entendre un 
punt que ens sembla fonamental en 
la comprensió de la creació artística: 
el paper de la intertextualitat, sobre-
tot, com passa en aquest cas, quan 
aquest valor varia en funció del llen-
guatge que es fa servir.  

És molt corrent manifestar allò 
tan suat: el llibre era molt millor que 
la pel·lícula. Potser ho és o potser 
no, però aquesta conclusió és, al 
nostre entendre, de vol gallinaci. És 
com aquell personatge de Dagoll 
Dagom que quan visitava un monu-
ment important de qualsevol país 
només sabia dir que se l’imaginava 
més gran. 

El cine i la literatura són dues cre-
acions humanes que es mostren grà-
cies a l’ús d’un llenguatge determi-
nat, unes tècniques i uns recursos 
que varien a través del temps. En el 
cas del cine, el seu llenguatge està for-
mat per la suma d’altres llenguatges 
que la pel·lícula ens ensenya d’una 
manera unificada, com si fos un tot, 
però que nosaltres podem aïllar per 
veure quina aportació fa cadascun al 
sentit global de l’obra. Ben mirat, pe-
rò, aquesta anàlisi també la podem 
aplicar a la literatura.  

El que ens sembla més pertinent 
és ajudar a entendre la dialèctica que 
s’estableix entre el llibre i la pel·lícu-
la, entre el guió i la seva transforma-
ció en imatges. Creiem més produc-
tiu plantejar de quina manera 
cadascuna de les belles arts ha acon-
seguit vehicular unes determinades 
visions del món, quins mecanismes 
ha utilitzat per fer-nos emocionar o 
com ha fracassat en l’intent de fer-
nos participar en l’elaboració de 
l’obra, perquè la participació del lec-
tor i de l’espectador és indispensable 
per cloure el circuit artístic. 

Aquest exercici tan relacionat amb 
la intertextualitat ens sembla molt 
més útil que quedar-nos en la senzi-
lla comparació, en què una de les be-
lles arts triomfa sobre l’altra i poca 
cosa més.

Jaume Cela & Juli Palou 

Jaume Cela és mestre  
i escriptor i Juli Palou  
és doctor en filosofia  

i educador 

La tribu 
dels espais 
de criança 

BERNAT VILARÓ 
FOTO: PEQUEÑOS MAESTROS 

S’
autoanomenen 
tribu i se’ls 
dibuixa un gran 
somriure quan 

expliquen què són i per 
què ho fan. Els espais de 
criança són grups de 
famílies que substituei-
xen la funció tradicional 
de les escoles bressol, i 
alhora permeten conciliar 
la vida familiar amb la 
laboral. Cada grup de cri-
ança el formen, de mit-
jana, unes 10 famílies, 
amb una figura d’educa-
dora que acompanya els 
pares i mares amb els 
nadons. Conscients de les 
dificultats que tenen, les 
famílies que en formen 
part prefereixen destacar 
que són unes privilegia-
des. A Catalunya n’hi ha 
uns quaranta, dels quals 
una trentena són a la 
demarcació de Barcelona 
(deu a la capital), cinc a 
Girona, un a Lleida i tres a 
Tarragona, segons dades 
del Directori d’Educació 
Alternativa a Espanya i de 
la Diputació de Barce-
lona. Els espais de criança 
tenen tradició en països 
com ara França, el Regne 
Unit i Alemanya, i a 
l’Estat també n’hi ha a 
Euskadi i Navarra. 

Aquests grups educa-
tius giren sempre al vol-
tant de la figura del nadó. 
I els més privilegiats ho 
poden fer en un local 
obert, òptim per desenvo-
lupar la criatura en el 
món del lleure, acompa-
nyat per un educador, i 
només a vegades pels 
pares i mares. Aquest és el 
valor afegit del món dels 
espais de criança. La cria-
tura passa hores amb 
altres nadons, coneix i 
s’habitua a la nova figura 

de l’educador i ho fa sense 
l’omnipresència del pro-
genitor. D’aquesta 
manera s’organitza, per 
exemple, el grup de cri-
ança Pequeños Maestros, 
del barri de les Roquetes 
de Barcelona. Sílvia 
Albert explica que aquest 
espai neix el gener del 
2014 i té l’origen en el 
projecte Mares, un grup 
de criança compartida 
situat al Centre Cultural 
Toni i Guida, on les mares 
hi anaven acompanyades 
dels seus nadons per par-
lar sobre la criança, les 
seves necessitats i inquie-
tuds. “Fèiem una tribu”, 
explica. 

Albert apunta que, de 
trobar-se tan sols un dia a 
la setmana, les famílies 
que formaven part 
d’aquest grup van passar a 
trobar-se cada dia de la 
setmana. “Les criatures es 
fan grans i com a mares 
tenim la necessitat de tor-
nar a la vida laboral”. No 
volien portar els fills a 
l’escola bressol perquè 
preferien ser partícips de 

la criança dels nadons i 
passar amb ells el màxim 
temps possible. “Vam 
veure que així podíem 
crear un marc òptim amb 
els nostres fills durant els 
anys daurats de la seva 
infantesa”, afegeix l’Albert, 
que va iniciar aquest grup 
de criança amb la Sandra 
Artieda després d’aconse-
guir un espai cedit per 
l’Ajuntament. 

Al principi eren quatre 
mares que anaven tres 
dies a la setmana a aquest 
grup de criança, que fun-
ciona de dilluns a diven-
dres (de 9 h a 15 h). Al 
setembre van contractar 
una educadora, que s’està 
quatre dies amb les cria-
tures. El grup ha crescut, 
ara són sis famílies –tot i 
que només hi assisteix un 
pare–, que fan torns per 
cuidar les criatures, de 
manera que sempre hi ha 
una mare amb l’educa-
dora. El nadó més petit té 
un any i dos mesos, i el 
més gran té dos anys i 
quatre mesos. Així, la 
canalla està ben cuidada i 
les famílies poden tornar 
a la vida laboral. A més, a 
Pequeños Maestros la 
mare a qui toca anar al 
grup porta el menjar, i 
l’educadora és qui con-
trola el ritme de les sessi-
ons i planteja les activi-
tats. “Volem arribar a deu 
famílies. A partir d’aquí 
ens aturarem i mirarem si 
es pot controlar o no, per-
què no volem ser un pro-
jecte massificat”. 

Amb perfil propi 
Els grups de criança 
comparteixen els princi-
pis de l’educació lliure i 
respectuosa, que vol 
donar marge a cada nadó 
per no violentar el seu 
propi ritme.  “Després 

Grups de pares i mares s’autogestionen 
per educar les criatures sota el 
sostre de la confiança i el respecte 

Els espais  
de criança  
són grups  
de famílies  
que faciliten  
la conciliació

Els agrada dir que 
són una tribu i 
comparteixen 
els principis de 
l’educació lliure  
i respectuosa

cada família voldrà tirar 
cap a una banda o l’altra, i 
és aquí quan anem cedint 
de mica en mica”, argu-
menta Albert. D’aquesta 
manera, i salvant les dis-
tàncies, els grups de cri-
ança es mouen, a la seva 
manera, entre els espais 
familiars i l’educació en el 
lleure que promouen els 
esplais.  

Als espais familiars els 
pares acompanyen sem-
pre la criatura, hi són pre-
sents en tot moment. 
“Nosaltres no, deixem 
sols els infants, tret de la 
mare que sí que acompa-
nya l’educadora. I, d’altra 
banda, tenim en comú 
amb els esplais que també 
deixem les criatures en 
mans d’educadors en el 
lleure, i que les famílies 
ens mantenim en un 
segon terme. Com fan els 
esplais, nosaltres també 
deixem que siguin els 
infants els protagonistes, 
que generin les seves prò-
pies activitats i creïn les 
sinergies que prefereixin 
entre ells”. 

Roser Casanovas forma 
part de l’espai de criança 
Pescallunes, al barri de 
Gràcia. El nom del grup 
prové d’una llegenda de 
Sant Feliu de Pallerols, 
que explica que un veí del 
poble va veure la lluna 
reflectida a l’aigua d’una 
riera i la va intentar pescar 
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Espais  
de criança  
a Catalunya: 
en xifres 

e 

39 en total  
30 a Barcelona  
5 a Girona 
3 a Tarragona 
1 a Lleida

Espais a  
tot el país 
Petita tria 
e 
Babàlia (Barcelona) 
La Cabanya (l’Hospitalet 
de Llobregat) 
Mima’m (Llavaneres) 
Artijoc (Mataró) 
Atelier de la Salut 
(Mataró) 
Kukutai (Arenys de Mar) 
Arrels (Gelida) 
El Roser (Sant Joan 
Despí) 
Aupa (Horta-Guinardó) 
Caseta Niu (Rubí) 
El bosque de las caraco-
las (Barcelona) 
Escoleta Heura  
(Montmeló) 
Espai Somiatruites  
(Gràcia) 
Gaia (Sant Cugat  
del Vallès) 
Gramamás Crianza 
(Santa Coloma  
de Gramenet) 
Itaca Emociones  
(Argentona) 
Jardín Waldorf (Mataró) 
La Llavor (les Franque-
ses del Vallès) 
La Xauca Xica (Molins) 
Les Orentes (Olesa) 
L’Espiral (Palau-solità i 
Plegamans) 
Mar de Llum (Santa 
Eulàlia de Ronçana) 
Turu Kutu  
(Castelldefels) 
Gatzara (Salt) 
Creixem (L’Escala) 
Lifesplai (Celrà) 
Nunun (Lleida) 
Montessori (Tarragona) 
Tataküa (Poble Nou  
del Delta) 
La Fàbrica dels Somnis 
(el Catllar)

amb un cove. Com el pro-
tagonista, les famílies dels 
grups de criança també 
són gent “amb il·lusions, 
somnis i molts projectes”. 
Al Pescallunes l’horari és 
de nou del matí a dues del 
migdia, i de dilluns a 
divendres. “Si poguéssim 
no deixaríem els fills fins 
als 3 anys, però les neces-
sitats laborals de les famí-
lies fan que hàgim de tenir 
els nens cuidats durant 
unes hores per poder tre-
ballar”, justifica Casano-
vas, que defineix els espais 
de criança com “una tribu 
d’autoajuda”. 

El poder del consens 
El Pescallunes el formen 
deu famílies i una educa-
dora, i sempre hi ha dues 
mares o pares amb ella. 

ment els locals i la logís-
tica d’espai, però també 
la manca d’infants”, 
afirma Casanovas. I és 
que quan les criatures 
creixen canvien les seves 
necessitats, entren a 
l’escola pública, i neces-
siten més espai per cór-
rer i jugar. El local del 
grup de criança queda 
petit. “Potser el final del 
nostre espai arriba quan 
es tanqui el cicle, per 
l’edat dels infants o bé 
perquè el mateix local 
queda petit, ja que les cri-
atures creixen”. 

Atenció personal 
Per la seva banda, Sara 
Fernández forma part de 
la Manada Gori-Gori, un 
altre grup de criança del 
barri de Gràcia de Barce-
lona que aprofita l’espai 
de l’entitat Mamas Gra-
ciosas. El grup el formen 
deu famílies i un educa-
dor, que també és pare. 
“La millor elecció que 
hem fet”, comenta Fer-
nández. Es troben des de 
l’abril de l’any passat. 
“Cap de nosaltres volíem 
portar els nostres fills a 
les escoles bressol, on hi 
ha ràtios de 20 infants 
per a un sol educador, 
que només té temps de 
canviar bolquers, sense 
marge per a altres coses”, 
segons diu ella.  

A la Manada Gori-Gori 
fan assemblees mensuals 
en què parlen d’assump-
tes vinculats a la logística 
del grup de criança o al 
sistema educatiu de 
l’espai. En dues ocasions, 
tal com detalla Fernán-
dez, han fet assemblees 
extraordinàries; per 
exemple, quan hi va 
haver una passa de grip. 
Cal destacar que tots els 
espais de criança bus-
quen gent. Ja sigui per 
enfortir i assegurar el 
present dels grups, o per 
trobar noves famílies que 
en creïn d’altres. I què es 
necessita? Il·lusió, som-
nis i ganes de fer projec-
tes nous. Com el veí que 
volia pescar la lluna amb 
un cove.e

PROJECTE. El grup de criança Pequeños Maestros, del 
barri de les Roquetes de Barcelona, té l’origen en el 
projecte Mares, un grup de criança compartida on les 
mares compartien experiències.

“Som moltes famílies, 
amb les històries i prefe-
rències que té cadas-
cuna, i és un aprenen-
tatge vital increïble”. 
Prenen decisions en con-
sens, “i això és molt com-
plicat si no ho has fet 
tota la vida”. Casanovas 
reconeix: “A vegades és 
dur, però sobretot és 
molt gratificant. És una 
pràctica per conèixer 
una altra manera de par-
ticipar en el món. És una 
petita escola per apren-
dre a ser bons ciuta-
dans”, resumeix. 

La gran sort que va 
tenir el Pescallunes va 
ser heretar el local d’un 
altre espai de criança que 
va haver de tancar. Qui-
nes dificultats es troba 
un grup així? “Precisa-
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El gos d’atura català
TEXTOS: CRISTINA SERRET   IL·LUSTRACIONS: MARTA CAYUELA 

Sabies que a Catalunya tenim una raça pròpia de gossos d’atura? És el gos d’atura català, i se’l 
coneix per la seva intel·ligència, obediència i aspecte noble. Tot i que al principi aquesta raça es 
criava per ajudar els pastors amb els ramats, avui és, sobretot, un excel·lent animal de companyia 

kidsara

Quina és la seva feina? 
 
Els gossos d’atura acompanyen i guien els ramats 
quan van a pasturar o a beure. Anys enrere, quan es 
feien les grans transhumàncies (viatges per aprofi-
tar les pastures d’estiu als Pirineus o per tornar a les 
planes), eren del tot imprescindibles. 

Un amic pelut 
 
Aquesta raça és de mida mitjana. Els 
gossos d’atura catalans mesuren poc 
més de mig metre d’alçada. Tenen 
un pelatge llarg, bonic i vistós, que 
pot anar del color neula fins al negre 
més fosc, i que els cobreix tot el cos. 
Fins al punt que sembla que duguin 
tupè, serrell, bigoti i barba!  
 
 
 

Un gos  
que es fa estimar 
 
Sabies que cada raça de gos té uns trets 
que el fan particular? Doncs bé, el gos 
d’atura català té un caràcter agrada-
ble. És viu i intel·ligent, i de vegades 
pot semblar una mica esquerp perquè 
no li agraden els desconeguts. A més, 
és coratjós, valent i molt fidel al seu 
amo. Per això també és un excel·lent 
animal de companyia. Té una mirada 
múrria i un aspecte bonhomiós. Si se 
t’acosta, amb la llengua fora i reme-
nant la cua, segur que t’agafen ganes 
de fer-li festes!  
 

Dogs to the rescue 
The Catalan Sheepdog is also useful for other 

jobs, for example, finding missing people. 

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CLUB DEL GOS D’ATURA CATALÀ 

Ni gos sense 
pastor, ni pastor 
sense gos 
 
El gos d’atura i el pastor estan units 
per una connexió molt estreta. L’ani-
mal el té sempre com a referent. Sap 
que és el seu amo i que l’ha d’obeir. I 
el pastor sap que hi pot confiar, per-
què és un gos amb iniciativa, obedi-
ent i actiu. Són com dos bons amics 
que s’entenen a la perfecció. 
 
 

Gossos domèstics 
 
Tot i que els més famosos són els gos-
sos d’atura que vigilen els ramats, la 
majoria dels gossos d’aquesta raça que 
es crien a Catalunya es tenen com a 
animals de companyia. Com que tenen 
un caràcter dòcil i sociable, de segui-
da es converteixen en els millors amics 
dels nens. Gairebé extingit 

 
Fa uns quaranta anys en quedaven 
molt pocs exemplars. Per sort, un 
grup de persones es va dedicar a res-
seguir tot el país per trobar-los, i es 
van assegurar que es poguessin re-
produir. Gràcies a aquesta feina, avui 
dia és una raça comuna. 
 
 
 
 

A sheepdog 
Sheepdogs work 

with shepards and 
follow their orders. 

They are also able to 
make decisions on 

how to do what the 
shepard has said.
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Que ve el llop, 
que ve el llop! 
 
El gos d’atura català no és 
un animal de defensa. Si 
veu que s’acosta algú que 
pot ser una amenaça, ja sigui 
humà o animal, es posarà a bor-
dar sense parar. Però no passarà 
a l’atac, perquè no se l’ha ensinistrat 
perquè ho faci.  
 
 

 
Vocabulary 

 
rescue: rescat 

sheepdog: gos pastor 
missing people:  
persones perdudes 
shepherd: pastor 

to make decisions:  
prendre decisions 

resistance: resistència 
inexhaustible: 

inesgotables 
 Un 

ambaixador  
del país 
 
Com que aquests gossos són afa-
bles i bons animals de companyia, 
hi ha moltes persones de fora de 
Catalunya que en volen tenir. Per 
això hi ha gossos d’atura català a 
molts països d’Europa. Tants que, 
a la seva manera, fan d’ambaixa-
dors de Catalunya, perquè gràci-
es a ells moltes persones saben on 
és el nostre país. 

Vols veure’n  
de prop? 
 
Doncs no et perdis l’exposició del gos 
d’atura català que es farà el 14 de no-
vembre al Parc de la Draga de Banyo-
les. Allà en podràs veure tants com 
vulguis, perquè hi haurà exemplars 
vinguts de tot Catalunya, i també de 
l’estranger. 
 

Maximum 
resistance 

It is said that  
these dogs are 
inexhaustible.  

This is perhaps an 
exaggeration, but it 

is also true that they 
can work tirelessly 

for many hours. 




