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El pare que et va matricular

De colònies

Sí, l’hemtingutdecolònies.Fados
dieselvamdeixara laportad’un
autobús,nosaltresambelcoren-

congit iellcarregatambunamotxilla
quepesavaunasemort i ambmil re-
comanacionsde lasevamare–“Mira
denoperdre la gorra”, “Recordaque
alacarmanyolahitenseldinar”,“Fes
el favordecanviar-tedecalçotetsca-
da dia, que ens coneixem”–queDéu
n’hi do el que pesaven també. Quan
ensva ferdospetons i vapujar-hi es-
tavaclarquetotstresfèiemelcorfort
peròho vamdissimular amb lames-
triadelsque ja acumulen l’experièn-
ciad’unesquantescolònies.No,noca-
liapatirgens,estavenenbonesmans,
en lesmansd’aquestsmonitorsd’es-
plaiqueesmereixenelcel,aquestaco-
llad’adolescentsambmocadoralcoll
que, en comptes de dedicar els caps
de setmana a buidarXibeques com-
pulsivament pels descampats o om-
plir pistes de ball en discoteques de
l’extraradi,tenenelvalord’emportar-
sequarantamarrecsmalcriatsquatre
diesambquatrenitsaunacasadeco-
lònies i tenir-losentretinguts.

No us enganyaré, aquesta absèn-
cia de nen ha estat pràctica, i molt.
Hempogut enllestir en aquests dies
la feinaendarreridade feiamesos, la
casa estava neta i endreçada en cinc
minuts i alsmatins hempogut fer el
mandrósmitjahoretamés,quesem-
blaquenoperòs’agraeix.Arabé,tam-
béushedeconfessarqueelsilencide
lacasase’nsmenjava.Es feiaestrany
fervidanormalsenselatabarradeles
sevesexplicacionsniel seurondinar
constant a l’hora de sopar o anar a
dormir. Pel carrer la cosamillorava,
peròtardod’horaalgunconegutens
hoesgarriavaamblapregunta inevi-
table: “Ielnen?Onel teniu?”Cagon-
lamar, lagent!,quinesganesderecor-
dar-nos-ho, tot just araqueestàvem
mig distrets. Sort que sabíemque el
nenestavafenttotelquelicalfer:om-
plir-se d’esgarrinxades buscant tre-
sors en un bosc encantat, fer excur-
sions o jocs de nit i, sobretot,
desintoxicar-sedeciment id’aquest
mónvirtualde tablets i smartphones
queels té acigalats tot el santdia.

Ai, sí!, quin servei i quina falta fan
elsesplais.Aranoméscaldriatrobar-
neunperaparesprimerencs,aquells
queespassenquatrediesamorratsa
l’ordinador entrant al Facebook de
l’esplai cadacincminutsperveuresi
hanpenjatalgunafotodelseuexplo-
rador urbanita. Si en sabeu d’algun,
sisplau, reserveu-hi dues places. Ja
ho trobarem.

Lluís Gavaldà

LluísGavaldà
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Així fa de
mare

Maria Àngels Farreny
“Com menys paraules, millor”

Maria Àngels Farreny és entrenadora personal de respiració, meditació i lideratge i mare de
la Míriam, de 35 anys. Viu a Bàscara i va fundar l’Escola Europea de Respiració Natura Respira
3.0, que mostra com una praxi respiratòria adequada millora la gestió de les emocions
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E
l càstig o les prohi-
bicionsno servei-
xende res. Ami
m’hoprohibien tot

i vaig sortirmolt rebel. Jo
nohe volgut prohibir res
a lameva filla, només l’he
volguda avisar dels riscos.
Als catorze anys, quan va
començar a tenir la
menstruació, vamanar-
ho a celebrar enun lloc
que es diuFlash-Flash i li
vaig regalar una capsa de
condons. Si us plau, no
em facis àvia abans dels
quaranta, li vaig dir. I el
primer copqueho va fer
va ser a casa, a lameva
habitació.

Hotenies clar.
Éselmés intel·ligent. Si
ho feiena casa jopodia
saber ambqui estava i li
podiapreguntar si real-
ment estava seguraque
tal noi li interessava.Vaig
fer ambella exactament
tot el contrari del que
havien fet ambmiels
meuspares.Els vaig con-
tradir per sistema.

I passats els anys, com
hoveus?
Doncsquevaig educar la
Míriamsegonsel que cor-

responia a lamevaèpoca,
de lamateixamaneraque
els pares emvaneducar
segonsel que corresponia
a la seva.Tambéells van
fer-ho tanbé comvan
saber.No tinc cap retret a
fer-los.Així de simple.Tot
es va ferbé.

Parla’mmésde comvas
educar laMíriam.
Unexemple. Lanenaera
petita, teniaunany imig, i
llavors jo fumava.Lanena
feia allò típic devoler
tocar la cigarreta, així que
vaig encendreuna
espelma i l’hi vaig
col·locardavant. La va
voler agafar i es va cre-
mar.Noes va fer cap cre-
madaperò sí quevaexpe-
rimentarqueel foc era
perillós. I cada copque
veia algunacosa encesa
emdeia:mama, pupa.En
aquest temapodia estar
ben tranquil·la.

Araels pares sommés
tous.
Nohopots serperquède
vegades elsnens etdesa-
fien.Quan laMíriam
teniaquatre anys estava
jugant ambuna figuraque
m’havia regalat unamic
quedesprés vamorir. I jo
li deia: noho toquis, que

ésunacosaque lamama
s’estimamolt. Però li va
caurede lesmans i es va
trencar.Així que, sense
dir res, emvaig aixecar,
vaig anar abuscar la seva
ninapreferida i la vaig
llençar a les escombra-
ries. Zas. I lanenanova
plorar.Niuna llàgrima.
Hovaentendremolt bé.
Vaigparlar el seu llen-
guatge.Vaig respondre al
seudesafiament.

Tens raó.
Alsnens ja els potsdir
missa, queel queentenen
sónels fets. Sónespavilats
i saben si tu faràsonoel
quedius. L’únicamanera
d’establir una relació
clara ambunacriatura és
anar semprede cara, fent
sempreel quedius. Per
tant, commenysparaules
millor.Queveginels teus
actes, predica amb
l’exemple, amb l’acció.

Mésaccióque recordis.
Uncopm’haviamudat
per anar al Palaude la
Música i la cangur li
donava el biberó. Lanena
havia agafat elmal cos-
tumd’escopir la llet i,
comque estava enfadada,
emva ruixar. Vaig quedar
xopa. Llavors vaig agafar

el biberó i l’hi vaig abocar
per sobre.Quan lanena
eramés gran, éremenun
supermercat i va tenir
una rebequeria. Jome la
vaig quedarmirant i em
vaig tirar a terra cridant
comella. Va callar
de cop.

Carai, ella i tothomen
aquell supermercat.
Elparede lanenavenia
ambnosaltres.Ell tampoc
nohovaentendre.Emva
dir queestavaboja. Però
ésqueelsnens, quanels
parles enel seu idioma,
quedendesconcertats.No
s’hoesperen.

Quèhas aprèsde la
Míriam?
Moltes coses.Mira, quan
erapetita i jo coneixia a
algú, li acostava lanena. Si
ella estirava els bracets,
sabiaqueme’npodia fiar.
Encanvi, si lanenano
volia saber resd’aquella
persona, novolia dir que
aquellapersona fos
dolenta, però sí quehi
havia algunacosaque la
criaturahavia captat.
¿Vols saber si tal persona
pot serunbonsoci?
Doncsposa-li als braços
unnenpetit.Hoveuràsde
seguida.e
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