num. 92

Escoltar més que
parlar
Ara estic parlant!
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Qui parla més a casa? I al
cotxe?

2

Tenim cura dels espais de
conversa familiars?

3

Els nostres fills escolten?

La Carol, el Xavi i els seus
fills han anat a passar uns
dies al poble, a veure la
iaia. El viatge és llarg i els
nens aguanten poc al cotxe,
a no ser que els entretinguis
amb alguna pantalla o que
s'adormin.
Quan han sortit de
matinada tot anava bé: el
Pol i la Martina dormien
com uns angelets. Si més
no, s'ha pogut fer el camí
gairebé en silenci, fins i
tot,
la
ràdio
estava
tancada. Però l'aturada per
a esmorzar els ha despertat i el viatge que ja de per si era llarg, s'havia transformat en
etern. Qui dels dos aguantaria la tableta per a veure una pel·lícula de dibuixos animats?
Aquesta ha estat la primera batalla. Mentre el Xavi conduïa, la Carol intentava posar
calma i arreglar la situació: cada 5 minuts, la tableta canviaria de mans.
El Xavi conversava amb la Carol sobre com l'havia anat la feina els darrers dies,
mentrestant els nens darrera, observaven bocabadats la pantalla. El problema ha vingut
quan s'ha acabat la pel·lícula i no hi havia més bateria. La Martina intentava jugar
amb el Pol, però l'ha fet mal sense voler i aquest l'hi ha tornat. Han començat els plors.
La Carol, intentant seguir la conversa amb el marit, aquest, parlant i atent a la carretera,
els nens barallant-se...Prou!-diu la Carol. Els nens s'enfaden i resten en silenci una bona
estona.
Continua la conversa sobre la feina, sembla ser que no van gaire bé les coses a
l'empresa i el tema és seriós. A la part del darrera del cotxe se va sentint una veu
intermitent que anava creixent en volum: papa, papA,...paPA,....pAPA,...PAPA... Calla
Pol, ara estic parlant! -diu tot cridant el Xavi. S'ha fet el silenci.
Arriben al poble i només baixar del cotxe, el Pol i la Martina parlen sobre allò que estan
veient al voltant. El pare els crida perquè saludin la iaia: Pol! Martina! Veniu a saludar la
iaia! Però el Pol respon: Ara estic parlant!

Parlem-ne tots plegats!
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num. 92

La importància de saber
escoltar
Ssshhhh!
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Sabem escoltar els nostres
fills?

2

Sabem trobar el moment
adequat per parlar, escoltar o
fer silenci?

3

Ens fixem en el llenguatge
gestual?

En Miquel i la Júlia, dos
adolescents de 10 i 11
anys, avui són tranquils a
casa. Els pares han anat a
una reunió, d'aquestes que
de tant en tant els fan a
l'insti i on els expliquen com
funcionen
les
noves
tecnologies. Tots dos saben
que després d'aquestes
reunions a casa hi haurà
conseqüències, però de
moment gaudeixen d'un
vespre amb el sopar
habitual dels dies que hi ha pressa: amanida i pizza. I qui diu pizza diu pel·li!
Així que, tornant de les activitats extraescolars, s'han passat una bona estona discutint
sobre quina pel·lícula podrien veure. Finalment han arribat a un acord.
La pel·lícula triada és llarga i, quan els pares tornen de l'escola, els troben tots dos
ben estirats al sofà sota la manta de rigor ben compartida.
La mare arrufa el nas i veu de cua d'ull que els plats de la cuina no estan recollits. Pensa:
que dropos que sou! Però no diu res i es posa a recollir els plats. El pare es posa les
sabatilles i comença a explicar-los com d'interessant li ha semblat que el professor els
parlés de la internet segura, dels jocs compartits i els comença a fer mil i una
preguntes sobre les "apps" que fan servir tant a l'ordinador com al mòbil.
En Miquel també arrufa el nas, però no diu res. La Júlia està tan concentrada amb la
pel·lícula que ni s'adona de les preguntes del pare i de cop fa:
- Ssssst!, pare, que no veus que estem mirant una pel.li?
- Nois, jo no sé per què em preocupo tant si el que us té absorts és una simple
pel·lícula.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 92

Aprendre a escoltar
Ei, escolta’m
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Procurem trobar el moment
oportú per parlar amb els fills i
escoltar-los mantenint una
actitud comprensiva i positiva,
però també ferma i amb
criteris clars?

2

Sabem escoltar-los amb
atenció sense haver de
jutjar-los, sense haver de donar
la nostra opinió, mantenint una
escolta atenta?

3

Intentem viure aquest moment
com un acte important i sòlid,
de relació creixent amb els
fills?

Converses:
Elsa (35 anys, mare de la
Maria, 13 anys)
- La Maria s'està fent a la
idea del que representa
tenir germans més petits,
sobretot ara que és
adolescent, però no ho sap
dir. Sembla clar que se sent
desplaçada quan jo estic
amb els bessons.
Has
provat de demanar-li que
t'ajudi?
Sentir-se
útil
disminuirà
la
seva
necessitat de cridar la teva
atenció. De tota manera,
seria bo que reservessis
una estona del dia per estar
amb ella i poder-la escoltar, sense pressa ni interrupcions. Donar-li confiança i fer-li
sentir que estàs a la seva vora en tot moment. Això reforçarà la vostra comunicació.
Toni (50 anys, pare de la Carla, de 14 anys)
- Des de fa un temps és pràcticament impossible parlar amb la Carla. Quan volem
parlar amb ella ens diu que no la interroguem, que semblem policies amb tanta pregunta.
Però, noi, és que no ens explica res de la seva vida. Constantment qüestiona les
normes de casa, i cada vegada que li dic: Ei, escolta'm!, vol tancar-se a la seva habitació,
va sempre a la seva. I quan l'enganxem per parlar-hi, ens respon que som uns pesats i
que no l'%13agobiem%13, que ja vindrà ella a parlar quan vulgui parlar. Perquè a sobre
ens diu que no l'escoltem. Que complicat és tot plegat!
Carles (57 anys, pare del Jordi, de 17 anys, i de l'Anna, de 19)
- Carrega't de paciència! Això és molt típic d'aquesta edat, t'ho dic jo, que en tinc
dos. I amb l'Anna va ser molt pitjor que amb el Jordi. El que diu de l'interrogatori és
normal; els meus s'ho prenien com una manca de confiança i no entenien que el que
volíem era començar una conversa. Jo no hi insistiria gaire ni forçaria les converses;
és millor que li deixeu temps i espai perquè no se senti pressionada. Això no treu que
ella sàpiga que esteu per ella.
Roser (14 anys, filla de l' Anna)
Cada vegada que vull dir-li alguna cosa a la mare, sempre em surt que té feina; no troba
mai el moment de parar i estar amb mi. Em diu que ha de fer el sopar, o posar la
rentadora, o ara no perquè està cansada. Només quan li dic seriosament, ei,
escolta'm!, llavors se n'adona. De tota manera, crec que si busco una estona fora de la
rutina, on poguem estar les dues prenent alguna cosa, aniria bé, perquè descansaria i
estaria per mi. Ho provaré. Extret i adaptat de Família i escola

Parlem-ne tots plegats!
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num. 92

Silenci
El vell astròleg
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Som capaços d'escoltar, de
veritat, els altres?

2

Quines dinàmiques d'escolta
podríem trobar a la nostra
família, la nostra escola, els
nostres amics...?

3

Ens sentim escoltats en les
nostres realitats més
properes?

El vell astròleg, a les portes de la
mort, va decidir transmetre a un
dels tres candidats el seu llegat. El
primer va entrar en el laboratori.
Mirà amb ulls atònits les parets
nues, les prestatgeries buides, el
quadern sense estrenar que
ocupava l'única taula d'aquest
espai desencisat. No va poder
evitar la decepció en descobrir
que el temple del saber era una
habitació grisa sense llibres.
El vell astròleg es va limitar a
mirar-lo en silenci mentre el jove
geni fullejava el quadern en blanc,
passava
el
dit
sobre
les
prestatgeries a la cerca de restes
de pols i contemplava amb un
disgust mal dissimulat les taques
de les parets. Va abandonar el
recinte sense dir paraula.
El segon candidat va entrar com un
cicló. Després de saludar
cortesament, es va apropar a la finestra i va clavar els ulls en l'horitzó: enfront d'ell, a un
parell de metres del vidre, s'aixecava un enorme mur de rajola uniforme. On enfocar el
telescopi si aquesta paret impedia veure el cel? El vell astròleg va mirar en silenci el
visitant mentre aquest intentava inútilment trobar alguna perspectiva des de la qual albirar
el cel. També va acabar per anar-se'n.
El tercer candidat es va dirigir amb calma al vell savi. Es va situar enfront d'ell i el va mirar
amb una humil interrogació gravada en el rostre. No va parar esment ni en el desbaratat
recinte ni en l'absurd de la finestra tapiada. Només va esperar un silenci precís o unes
paraules que no van trigar a fluir. Va prendre el quadern de la taula i va anotar tot allò que
el savi havia guardat fidelment en el seu cervell, en el laboratori completíssim de la seva
consciència.
Quan va caure el sol, després de diverses hores, o anys, o segles de conversa, es van
dirigir a la finestra amb la intenció de contemplar la nit estrellada, font de tots els seus
sabers. El mur de rajola seguia allí, impenetrable. Aleshores, el jove astròleg ho va
comprendre tot. De nou va fixar la vista, confiat, en la mirada cansada de l'ancià, que ara
tenia una lluentor extraordinària. El mur impedia que qualsevol llum pertorbés aquest
miracle diari. En els ulls del vell savi s'estava formant la nit: tota la Via Làctia es creava,
un dia més, amb lentitud, en les seves immenses pupil·les. Mentre es miraven, el
firmament s'estenia entre els dos.
Jesús

Parlem-ne tots plegats!

Villegas
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