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C
omençar de nou és 
una bona oportu-
nitat per aprendre 
de l’experiència i 

enfortir els lligams famili-
ars, però no tot és tan fàcil 
i el canvi suposa un perí-
ode d’adaptació que pot 
ser més o menys fàcil en 
funció de les circumstàn-
cies i les particularitats de 
cadascú.   

Fa 14 mesos que l’Ana i 
els seus fills Sergio (12) i 
Julia (15) viuen a Gaines-
ville, una ciutat al nord de 
l’estat de Florida, als 
Estats Units. A l’Ana i el 
seu marit Peter els va cos-
tar gairebé mig any deci-
dir si deixaven València i 
ella acceptava la proposta 
de feina que li oferia la 
Universitat de Florida. El 
Peter sempre ha viatjat 
molt i aquest trasllat com-
portava que ell també 
pogués treballar als EUA, 
però a la Costa Oest. Això 
implicava que la família al 
complet només coinci-
deixi una setmana al mes 
a Gainesville. “No buscà-
vem marxar fora ni crè-
iem que fos una necessi-
tat. Sempre costa deixar 
amics i família, però des-
prés de valorar pros i con-
tres, el fet que no fos una 
marxa definitiva i que 
poguéssim tornar si 
volíem va ser determi-
nant per prendre la deci-
sió –explica l’Ana–. La 
veritat és que per a algú 
que es dedica a la ciència 

com jo, això permet tre-
ballar a un altre nivell, hi 
ha més recursos econò-
mics que a Espanya i més 
energia positiva. Per a mi 
és una oportunitat per fer 
ciència a un altre nivell. 
Pel que fa a la família, 
estàvem convençuts que 
viure fora i conèixer una 
altra cultura seria enri-
quidor per als nostres 
fills. No m’agradava el 
sentiment de resignació i 
de frustració generalitzat 
que hi havia a Espanya. 
Em venia de gust que vis-
quéssim en una realitat 
més entusiasta, que els 
nois estiguessin exposats 
a un altre tipus d’educació 
i a aprendre d’una altra 
manera. Sempre m’ha fas-
cinat la capacitat de 
comunicació dels ameri-
cans, i la treballen de 
petits a l’escola”. 
I ara què? 
Un cop es pren la decisió 
cal preparar la marxa. La 
Rosa Maria Garcia 
Moreno, psicòloga del 
centre d’atenció psicolò-
gica infanto-juvenil El 
Trèvol, insisteix en la 
importància d’explicar als 
fills el perquè de la deci-
sió, que entenguin que el 
canvi no es fortuït ni s’ha 
triat a l’atzar. “Han 
d’entendre i acceptar que 
no poden eludir-ho. No es 
pot deixar cap esquerda 
als fills, han de ser consci-
ents que encara que es 
queixin no es canviarà 
d’opinió perquè la marxa 

és ineludible. També és 
important explicar els 
avantatges que suposarà 
la nova situació”. 

Quan pregunto als 
joves com encaixen el 
canvi, la Julia respon 
ràpid: “Ho vaig acceptar 
fàcilment. Em semblava 
interessant. Pensava 
«Provem-ho i a veure com 
va»”. El Sergio va fent que 
no amb el cap. Si fos per 
ell l’experiència podria 
haver durat un any. “No 
cal més, ja sé com viuen, 
com és l’escola, que cal 
anar a tot arreu en 
cotxe...” La Julia diu que 
tots els amics li demanen 
que se’ls endugui amb ella 
als Estats Units, “però ells 
no tenen ni idea de com és 
això”, diu. Fa més d’un 
curs que estan fora del seu 
entorn habitual i seguei-
xen tenint contacte amb 
els amics de sempre. “Ara 
no es trenquen els vincles, 

Eines per afrontar un canvi 
d’entorn i de vida

els nens parlen per 
WhatsApp cada dia, i els 
grans ens truquem, escri-
vim o parlem per Skype. 
La pega és que no hi pots 
ser en alguns moments 
especials. No pots agafar 
un avió per anar a una 
festa o una trobada fami-
liar un cap de setmana”, 
explica l’Ana.  
Sense terminis 
Cal tenir clar que no hi ha 
terminis establerts per 
adaptar-se, cadascú es 
diferent, i s’han de res-
pectar els ritmes i les idio-
sincràsies. Segons la psi-
còloga Garcia Moreno, 
com més li costi a un jove 
tenir nous amics, més ha 
d’influir la família per ofe-
rir-li un bon ventall 
d’experiències, sociocul-
turals, recreatives o 
esportives, “perquè pugui 
triar i s’animi a fer com 
més coses millor, fins que 
creï nous vincles i es torni 
a sentir a gust”.  

La psicòloga Maria 
Rodríguez Brassó també 
recomana que les famílies 
s’ocupin i no es preocupin 
per la nova situació. “No 
és fàcil perquè a vegades 
com a pares ens angoixem 
amb els neguits dels nos-
tres fills i els transmetem 
les nostres pròpies emoci-
ons”. Totes dues coinci-
deixen en la necessitat de 
fer costat als fills, acom-
panyar-los i ajudar-los a 
fer el canvi, sent consci-
ents que pot ser traumà-
tic, deixant-los que 

No és fàcil 
ser els nous

Canviar d’escola, barri, ciutat o país comporta deixar un entorn conegut per 
passar a ser els nous. Si per a una persona adulta el canvi pot suposar un trasbals, 
més ho pot ser per a la canalla. És tasca dels pares facilitar-los la transició a la nova vida

DECISIÓ MEDITADA. L’Ana i el Peter van optar per 
deixar València i traslladar-se als Estats Units. 

“Estàvem 
convençuts que 
viure fora seria 
enriquidor per 
als nostres fills”, 
afirma l’Ana 

s’expressin lliurement, i 
això pot ser plorant, 
estant rabiosos, inquiets o 
dormint malament. Sense 
negar ni inhibir les emoci-
ons, posant paraules al 
que estan sentint. “Ningú 
vol que menystinguin la 
seva situació. El que 
volem sentir és que ente-
nen que estem tristos i 
patim per la pèrdua del 
nostre entorn i amics”, 
assegura la psicòloga Gar-
cia Moreno. La psicòloga 
Rodríguez Brassó afegeix: 
“Posar-nos al lloc del fills i 
explicar-los experiències 
que hem viscut nosaltres 
els pot ajudar, perquè se 
senten reconeguts i 
acompanyats. De mica en 
mica tot es posarà a lloc i 
s’acomodaran a la nova 
situació”.    
Aprenem junts 
En el cas de l’Ana i el Peter, 
l’experiència està sent un 
aprenentatge per a tota la 
família. “Hem sigut els 
nous per a tot, i el procés 
d’adaptació a la manera de 
viure americana ens ha 
costat bastant. Has 
d’aprendre com funciona 
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Flors de Bach 

Si vaig de col·lega  
no t’ajudo

No és una bona estratègia voler 
guanyar-se un adolescent adop-
tant el seu mateix llenguatge, 

imatge o actituds, ni dient-li que l’en-
tenem perfectament perquè a la seva 
edat vam viure el mateix. Mai no pot 
ser el mateix, ja que jo no sóc la ma-
teixa persona i els temps han canviat. 
El que sí que hi ha són una sèrie d’im-
pulsos, motivacions, inquietuds, emo-
cions i sentiments de fons que poden 
ser molt semblants, i nosaltres, que ja 
som adults, se suposa que hem d’ha-
ver après coses importants sobre el 
tema que els podem transmetre.  

Etimològicament, tant la paraula 
adolescent com la paraula adult tenen 
el mateix origen. Totes dues provenen 
del verb llatí adolescere, que indica l’ini-
ci d’una acció progressiva i significa 
créixer, desenvolupar-se. Adolescens 
adolescentis és el participi present 
d’aquest verb i significa el que està crei-
xent, mentre que adultum és el parti-
cipi passat i significa el que ja està cres-
cut. Un altre significat que donaven 
els romans al terme adolescent és 
aquest: el que porta el foc d’una nova 
vida, que m’agrada molt perquè ator-
ga a l’adolescència el seu sentit d’ex-
pansió vital, de transformació i d’ide-
als. Res a veure amb la visió de 
l’adolescència com una etapa carac-
teritzada principalment per les man-
cances, que obtenim quan s’associa 
erròniament el terme amb el verb cas-
tellà adolecer.  
Acompanyament i orientació 
Una de les claus principals per a una 
bona adolescència és precisament la 
relació que s’estableix entre el que es-
tà creixent i el que ja està crescut, és 
a dir, entre l’adult i l’adolescent. El 
que està creixent necessita l’ajut dels 
que ja estem crescuts. Li cal l’acom-
panyament i l’orientació d’adults ple-
nament adults, que estiguem en el 
nostre lloc d’adults i que exercim 
d’adults. És bo i convenient que esti-
guem connectats amb el nostre ado-
lescent interior, però des la nostra 
adultesa actual.  

No farem cap bé als adolescents si 
per guanyar-nos la seva simpatia i 
aprovació anem de col·legues. Així no 
només no els serem útils, sinó que és 
probable que fem el ridícul. Per a ado-
lescents ja els tenim a ells. Si volem 
ser els seus amics o col·legues anem 
malament, perquè d’amics i col·le-
gues ja en tenen, però de mares i pa-
res només ens tenen a nosaltres.

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 

CANVIS. La Tanja i l’Ángel 
van optar per canviar de 

casa ara fa un any i anar a 
viure a Sant Just. Això va 

comportar que la Luna fos 
la nena nova a l’escola. 

des de l’assegurança 
mèdica, els bancs, el sis-
tema educatiu, la vida quo-
tidiana o el carnet de con-
duir”, explica el Peter. 
Malgrat les dificultats 
valoren el canvi positiva-
ment. Saben que l’anglès i 
conèixer la cultura i la 
manera de fer americanes 
són els valors afegits que 
s’enduran després de 
viure-hi uns anys. Enyo-
ren els amics, la família, la 
proximitat de la ciutat, que 
la vida sigui menys espon-
tània, el pernil i les crestes, 
però tots quatre recoma-
narien a qualsevol família 
que s’atrevís a viure una 
aventura com la seva.  
L’edat és important 
Ara fa un any la Luna era 
la nena nova de P-4 a 
l’Escola Canigó de Sant 
Just Desvern. Feia temps 
que els seus pares busca-
ven una casa amb jardí, 
sorral i gronxador. “Vaig 
créixer en una casa així i 
volia que ella tingués unes 
sensacions similars”, 
explica la Tanja, mare de 
la Luna. Ni ella ni l’Ángel, 
el pare, van pensar que 

podria suposar algun pro-
blema canviar-la d’escola: 
“Ha sigut una adaptació 
molt fàcil. Vivíem en un 
municipi molt proper, 
amb un entorn, referents i 
tradicions similars, i a més 
la Luna no té problemes 
per relacionar-se”, diu 
l’Ángel.  

La psicòloga Rosa 
Maria Garcia Moreno 
apunta que l’edat a l’hora 
de fer els canvis és un fac-
tor determinant: “Per als 
petits la família és fona-
mental. Si hi ha un bon 
entorn familiar la resta 
estarà bé. No hi ha trets 
identitaris, es relacionen 
a través del joc, els nens 
només necessiten com-
partir una joguina. En 
canvi quan els fills són 
preadolescents o adoles-
cents, el llenguatge és el 
vehicle principal, és amb 
el que es comuniquen. A 
més, la família passa a un 
segon pla, s’identifiquen 
amb els amics, i encara 
que dominin l’idioma 
estan perduts fins que 
troben un grup on se sen-
ten benvinguts i accep-
tats. Desprendre’t del teu 

grup i anar a un lloc on no 
tens cap referent es pot 
viure com una desgràcia”.   

La Luna va fer amigues 
de pressa, tot i que la 
Tanja reconeix que la va 
sorprendre que els pri-
mers mesos, quan li pre-
guntaven si estava con-
tenta, els deia que sí però 
que preferia l’escola 
d’abans. “Ara no ho dubta, 
es queda amb la d’ara i no 
parla dels altres amics, 
encara que ens veiem de 
tant en tant –diu la 
Tanja–. Nosaltres també 
estem a gust, hi ha un bon 
ambient, els pares són 
macos i ella és feliç. A 
mesura que es van fent 
grans tenen més vida 
social i això suposa que 
pares i mares ens relacio-
nem”. Ells són sociables i 
participen en les activi-
tats que s’organitzen a 
l’entorn de l’escola, com 
Carnestoltes, festes d’ani-
versari o sopars. “Ens 
agrada i també et dóna la 
possibilitat de conèixer 
altres pares. Crèiem que 
la nostra implicació 
també era important per-
què la Luna se sentís part 

del nou grup”, comenta 
l’Ángel.  

Per a la psicòloga Gar-
cia Moreno, que els pares 
propiciïn relacions socials 
relacionades amb els fills 
és l’actitud més conveni-
ent, perquè compartint 
experiències es coneixen 
més i enforteixen els vin-
cles. En principi si la famí-
lia és coherent no haurien 
de tenir problemes, però 
si els canvis i la situació els 
sobrepassen podria estar 
bé que demanessin l’ajut 
d’un professional. 
Plans d’acollida 
En principi les escoles 
haurien de tenir un pla 
d’acollida per als nous 
membres de la comunitat 
(alumnes o mestres), amb 
un pla d’adaptació perquè 
els nouvinguts vagin 
adquirint seguretat emo-
cional en un medi que al 
principi els resulta desco-
negut. La psicòloga Maria 
Rodríguez Brassó consi-
dera que les adaptacions 
més flexibles són més 
fàcils. “En canvi quan són 
més rígides l’ambient es 
percep hostil”.e


