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Adolescència

Adolescents: 
com viuen els 
primers amors

OLGA VALLEJO 
FOTO: MANOLO GARCÍA 

É
s possible que si 
penseu en el vostre 
primer amor som-
rigueu i us vinguin 

records d’aquella primera 
relació de parella que 
semblava tan especial i 
diferent i que potser va 
ser l’inici d’un seguit 
d’experiències amoroses. 

Actualment resulta 
més fàcil començar el 
contacte amb qui 
t’agrada. La sexòloga 
Rocío Rico apunta que els 
mòbils i els ordinadors, 
amb les xarxes socials i 
l’aplicació WhatsApp, han 
canviat la manera de rela-
cionar-se: “És més senzill 
comunicar-se, tot i que els 
hàbits amb les relacions 
més primerenques no han 
variat gaire amb el pas del 
temps, continuen veient-
se a l’institut, sortint, pas-
sejant, anant a discote-

ques o al cinema en funció 
del poder adquisitiu, i ara 
també passen més temps 
a casa dels pares. Molts 
pares prefereixen que la 
parella estigui a casa bere-
nant o veient una 
pel·lícula que no saber on 
són i què fan. Per això són 
més permissius, perquè 
en el fons és una manera 
de tenir-los controlats”. 
Som parella 
La Maria (16) i el Franc 
(17) fa 4 mesos que sur-
ten. Una amiga en comú 
els va presentar. Es van 
donar el mòbil i a partir 
d’aquí es van començar a 
comunicar per Whats-
App. Reconeixen que en 
aquella època s’arregla-
ven més i estaven més 
preocupats per l’aspecte 
físic, amb l’objectiu 
d’agradar-se mútuament. 
En poc més d’un mes el 
Franc va demanar a la 

Maria si volia sortir amb 
ell, i ella, que estava espe-
rant la pregunta, li va dir 
que sí. Abans d’haver-se 
conegut havien tingut 
rotllos, però ara tenen 
clar que són parella, 
“perquè és més especial, 
és més oficial”. “Volem 
que sigui més oficial, els 
nostres pares saben amb 
qui estem i coneixen la 
nostra parella”, explica el 
Franc. 

Des que han acabat les 
classes es veuen gairebé 
cada dia, el Franc la recull 
al vespre quan surt de la 
feina i queden una estona, 
l’acompanya, i a vegades 
es queda a sopar a casa 
d’ella. Viuen a 20 quilò-
metres de distància, per 
tant, torna en tren o el seu 
pare va a buscar-lo. Tot i 
que fa poc temps que sur-
ten junts, ja han dormit 
l’un a casa de l’altre: 
“Hem dormit a la mateixa 
habitació. A casa meva hi 
ha normes –explica la 
Maria–. Dormim en llits 
separats i la porta ha 
d’estar oberta”.  

Pel que fa al sexe, ja 
han tingut la conversa 
familiar de rigor, ell amb 
el pare i ella amb la mare. 
“És allò típic que fa vergo-
nya, ells van dient i tu 
escoltes però no comen-
tes gaire res”, diu la 
Maria. Al seu institut els 
han fet tallers sobre sexu-
alitat en els últims dos 
anys, i sembla que a 
l’escola també els inco-
moda que els informin 
sobre aquest tema. 
Parlem de sexe 
Quan comença la puber-
tat és un bon moment per 
parlar dels canvis que han 
de venir i la possibilitat de 
veure els amics d’una 
altra manera. Si els pares 
volen ser previsors han de 
parlar de sexualitat amb 

Enamorar-se suposa voler passar temps junts i desitjar-se sexualment. 
Últimament s’ha avançat l’inici de les relacions afectives  
i la manera de comunicar-se, però l’essència és la de sempre

“Els hàbits en 
les relacions 
primerenques 
no han variat 
gaire”, diu Rocío 
Rico, sexòloga

Als adolescents 
sovint els fa 
vergonya parlar 
de sexe  
amb els pares,  
o a l’escola

PRIMER AMOR. La Maria (16) i el 
Franc (17) fa 4 mesos que surten. 
Una amiga en comú els va 
presentar.

els fills. Tot i que puguin 
rebutjar el tema, se senti-
ran més segurs. Els joves 
han de saber que a casa en 
poden parlar i que els 
pares hi són per ajudar-
los. La sexòloga Rocío 
Rico alerta de la impor-
tància dels tallers sobre 
sexualitat, a més de la 
necessitat que els pares 
en parlin amb tota la 
naturalitat possible amb 
els fills: “No hi ha una edat 
per deixar de ser verge. 
Pot ser que tinguin edat 
per tenir relacions sexu-
als però no en vulguin 
tenir. L’important és que 
nois i noies sàpiguen què 
volen fer i puguin dir no si 
cal i així ho volen. No s’ha 
tenir sexe perquè altres 
amics ho facin o se sentin 
pressionats. Si tenen prou 
autoestima i seguretat, 
que cal treballar des de la 
infantesa, tenen més 
capacitat per decidir què 
volen fer, i podran triar 
quan vulguin i creguin 
que és el moment idoni”. 
Segon primer amor 
Els amors presents es 
viuen com els grans 
amors, i els adolescents, a 
més, ho viuen amb molta 
intensitat. Amb els pri-
mers amors els fracassos 
emocionals se solen patir 
bastant fruit d’aquesta 
intensitat. La Sara té 15 
anys i recorda que va plo-
rar molt quan ho van dei-
xar amb el seu primer 
nòvio. “Tinc un bon 
record de la relació, va ser 
maco fins que es va aca-
bar. Vam estar gairebé un 
any junts. A casa sabien 
que érem parella; de fet, la 
mare no em va deixar sor-
tir amb ell fins que no el 
va conèixer. I quan es va 
acabar li vaig dir, encara 
que hauria sigut fàcil 
deduir-ho amb el fart de 
plorar que em vaig fer. Em 

va costar recuperar-me”, 
reconeix la Sara. 

Un any més tard va 
conèixer la seva actual 
parella, la Mae (17), a la 
festa de Halloween, on 
portaven la mateixa dis-
fressa. Van començar a 
parlar, tot i que ja es 
coneixien de vista de l’ins-
titut, i van passar uns cinc 
mesos fins que van 
començar a sortir. “Ha 
sigut un temps en què ens 
hem fet amigues. Jo he 
resolt al meu cap si volia 
alguna cosa més amb 
ella”, explica la Sara, que 
s’està acostumant a tenir 
nòvia. “Ens comuniquem 
d’una manera més similar 
i crec que no és més com-
plicat però sí més com-
plex que quan tenia 
nòvio”. El fet de ser dues 
noies no ha sigut un pro-
blema per a cap de les 
dues i pensen que tampoc 
ho ha sigut per a les seves 
famílies. La Gilda, la mare 

#DesactivaElControl 
Acció contra la violència 
de gènere 
e 
L’estudi sobre la percepció de la violència de gènere 
en l’adolescència i la joventut del 2013 mostra que el 
33% dels joves d’entre 15 i 29 anys perceben el control 
de la parella com una mostra d’amor acceptable. 

Aquest és el punt de partida perquè l’Institut 
Català de la Dona i La Bonne –el Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison– col·laborin en l’ela-
boració d’una campanya contra la violència de gènere 
en adolescents. El resultat és #DesactivaElControl, 
un vídeo de prevenció de violència 2.0 que circula per 
la xarxa (YouTube, Facebook i Twitter), i està sent tot 
un èxit. L’objectiu és millorar l’eficàcia de les actuaci-
ons preventives i que s’identifiquin les situacions de 
control abusives, que sovint són subtils i implícites. 
Marta Vergonyós, directora de La Bonne i realitza-
dora de la càpsula audiovisual, explica que tot i ser un 
encàrrec institucional es desmarca del missatge més 
tradicional: “És una campanya adreçada directament 
a les noies, amb una estètica i uns continguts amb uns 
codis propis de la cultura juvenil de ball. No volíem 
ser paternalistes ni victimitzar, la intenció és que 
se’ls activi una resposta en positiu”.
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L’explorador reprimit 
 

Pedagogia sentimental 
i màrqueting

Veient el tràiler em va semblar 
una bona idea. Convertir les 
emocions en personatges que 

tenen vida pròpia, singulars i actius, 
podia ser una bona manera de tre-
ballar el món interior, els senti-
ments, els estats d’ànim. Tots sabem 
què és la por, però, especialment per 
a un infant, la seva definició és molt 
més fàcil si es pot fer amb imatges 
de la vida. Parlo de la pel·li animada 
d’aquest estiu, Inside out, i he de dir 
que, si la idea em va semblar bona, 
el resultat que acabo de veure és for-
ça discutible (a banda d’un america-
nisme ideològic conservador espe-
cialment reflectit en el tema de la 
família). 

Reconec, però, que el film pot aju-
dar a posar de moda, una mica més, 
les emocions i ser una eina per treba-
llar-les (això si algú n’escriu la im-
prescindible didàctica). També que 
la proposta de la pantalla destaca com 
l’arribada de l’adolescència suposa 
un daltabaix emocional. Tot i la ver-
sió en colors de la pel·lícula, pot aju-
dar a entendre que l’estat adolescent 
és una permanent ebullició d’emoci-
ons i sentiments variables, intensos, 
contradictoris.  

La pedagogia sentimental de l’ado-
lescència comença quan a les dife-
rents etapes de la vida infantil hem 
educat per descobrir que bona part 
del que fem no respon a processos de 
raonament sinó a seqüències d’emo-
cions. Si quan són petits han parat 
atenció a descobrir què sentien i a di-
ferenciar unes emocions de les altres, 
quan arribi l’adolescència tot no se-
rà nou. En tot cas els desconcertaran 
vivències que semblen noves o que 
tenen una intensitat desconeguda, 
però es podran moure entre elles (si 
havien après a entendre la tristesa ara 
poden gestionar el desconsol sense 
motiu aparent). Aprendre a conèixer 
les emocions també significa apren-
dre a modificar-les i a crear-les. No 
són (com apareixen al film, que dei-
xa la protagonista en mans de forces 
autònomes del seu cap) estats aliens 
a l’infant, que vénen i van. Si han après 
els motius per sentir-se alegres o la 
forma d’obtenir felicitat de petites 
coses, després podran gestionar mi-
llor la desesperada recerca del “pas-
sar-s’ho bé”, pròpia de tot adolescent. 
Si quan són petits han tingut suport 
i estima per anar gestionant les pèr-
dues, la ruptura adolescent amb el 
passat no significarà sentir-se buits. 
Si... En tot cas, que la pel·li 
no ens faci caure en una 
nova proposta educativa 
de màrqueting.

Jaume Funes 

Jaume Funes és 
psicòleg, educador 
i periodista 

Històries de 
primers 
amors: 
e 
70 anys d’amor 
El 1931 la Trini té 7 
anys, coneix l’Anto-
nio, que en té 17, i es 
fan amics. Després 
de la Guerra Civil 
l’Antonio torna del 
front, es retroben i 
comencen a festejar 
malgrat la desapro-
vació de la família 
d’ella, que no aca-
bava de veure amb 
bons ulls la diferèn-
cia d’edat. Amb el 
primer embaràs no 
tenen més remei 
que acceptar que la 
relació tira enda-
vant. Es casen i 
comparteixen 70 
anys d’amor. Ara fa 
5 anys que la Trini 
va haver d’aprendre 
a viure sense el seu 
company, amb qui 
va tenir 3 filles, 6 
néts i 11 besnéts. 
Sempre que la Trini 
parla de l’Antonio 
diu el mateix: “El 
meu marit era molt 
bo i m’estimava 
molt. Jo també 
l’estimo molt”. 
e 
Quan l’amor 
s’acaba 
La Carme i el Pau 
van començar a fes-
tejar quan ella 
tenia 18 anys i ell 
20. Poques setma-
nes després d’ofici-
alitzar la relació 
ella va marxar a 
Anglaterra un 
parell de mesos. 
Recorda amb ten-
dresa que ell li va 
regalar una cinta de 
casset amb cançons 
i que s’escrivien 
cartes: “Moltes 
cartes, estava sem-
pre pendent quan 
passava el carter. 
Era el meu primer 
nòvio, estava molt 
enamorada i il·lusi-
onada”, explica la 
Carme. Els 10 anys 
que van ser parella 
van viure i treba-
llar a Norwich 
(Anglaterra), 
Madrid i València. 
Ella reconeix que la 
ruptura va ser 
dolorosa: “Era la 
parella de tota la 
vida, però ho vaig 
superar. Ara tenim 
una relació cordial. 
De fet, continuo 
sent amiga de la 
seva germana. Tots 
dos estem casats i 
tenim fills”. 
 

de la Sara, creu que està 
experimentant, que pot-
ser té més incògnites que 
amb la relació anterior i 
no sap cap a on anirà. 
“L’experimentació forma 
part de la vida i sobretot 
en aquesta edat és el que 
toca. Per a mi ha sigut un 
aprenentatge. En algun 
moment se m’han dispa-
rat missatges viscerals, 
patrons familiars que no 
són el que realment 
penso, perquè l’important 
és la felicitat de la meva 
filla. Sóc la seva mare i 
sempre l’estimaré. La 
vida la viurà tant si m’hi 
oposo com si no. Jo deci-
deixo el lloc on em 
col·loco en relació amb el 
que li passa, al seu costat o 
en contra”. 
Actitud més oberta 
Actualment l’actitud dels 
pares és més oberta en 
relació a la vida amorosa 
dels fills. “Si permets que 

la relació tiri endavant, hi 
empatitzes i els comprens, 
serà més fàcil que hi hagi 
una bona comunicació”, 
apunta Rocío Rico. 

A la Sara se li il·lumina la 
cara quan parla de la Mae. 
Canvia una mica el to quan 
explica que coincidiran 
poc més de dues setmanes 
en tot l’estiu i que a mitjans 
de setembre la Mae marxa 
tres anys a estudiar a 
Anglaterra. “La nostra 
relació té data de caducitat. 
Totes dues tenim clar que 
si no podem estar al mateix 
lloc no estarem juntes. No 
vull estar amb algú que no 
hi és”, diu la Sara. Per la 
seva banda, la Maria i el 
Franc estan contents, es 
miren amb complicitat i 
somriuen. Estan enamo-
rats. Dues històries dife-
rents plenes d’amor i noves 
experiències. Un aprenen-
tatge més amb què creixe-
ran, i de mica en mica es 
faran adults.e

“Tinc un bon 
record de la 
relació, va ser 
maco fins que 
es va acabar”, 
diu la Sara

“L’important és 
la seva felicitat. 
La vida la viurà 
tant si m’hi 
oposo com si 
no”, diu la Gilda


