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Pròleg 7

no Hi Ha FiLL SenSe mare

Quan la carme Parras i en Jordi Sacristán em van demanar de 
prologar Condició de mare, perdoneu-me que no us ho confessi fins 
ara, amics, vaig pensar que poca cosa podia aportar jo al tema. Una 
relació tibant, tothora plena de silencis inquietants, i farcida de re-
trets mutus al llarg dels anys com la que mantinc amb la maria rosa, 
no era el millor patrimoni per a una reflexió serena i amable sobre 
l’aportació de les mares a la història, és a dir, la part de la història 
representada en les vides dels seus fills, que és el paradigma de la 
condició de mare.

Però ara que hi he pensat una mica abans d’escriure aquestes rat-
lles, crec que la relació maternofilial és un axioma de la natura infi-
nitament superior a qualsevol estadi de la sempre dubtosa condició 
humana. Vull dir que el fil de vida que uneix un fill amb la mare 
que el va parir corre absolutament al marge de la raó (o desraó), i 
no entra mai en aquest terreny sempre pantanós perquè, com escriu 
 montaigne a Sobre l’afecte dels pares als fills, del llibre segon dels 
Assaigs: “Tot artesà estima més la seva obra que aquesta l’estimaria 
si l’obra tingués sentiments. Perquè estimem, som; i ser consisteix 
en acció. Per això cadascú és en certa manera en la seva obra.” i és 
aquest lligam estrictament emocional el que acaba generant el torrent 
de sentiments naturals que condicionen en darrera instància el lligam 
entre dues generacions de la mateixa sang. així, l’autor i la seva obra, 
encara que aquesta sigui incapaç de governar-se anímicament, són un 
tot en un impossible d’argumentar des de pautes racionals; o sigui: 
les seves vides estan íntimament lligades encara que la seva relació 
personal sigui mínima i desgavellada. Ves per on, és el pèndol entre el 
plaer i el desplaer que fa oscil·lar les relacions entre subjecte i objecte. 
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empès per la força de la vida, la fatal atracció terrestre dels humans, 
el pèndol no es detura mai. És així.

Les mares que, seduïdes per l’enorme capacitat professional de la 
carme i en Jordi (dos periodistes a qui acostar-se a la veritat els fa ba-
tegar el cor i revoltar la ment), s’han atrevit a despullar benèvolament 
la seva ànima i a explicar com en són, de gruixuts i de sòlids, els fils 
de vida que les uneixen a les seves filles i fills tenen tothora present el 
caràcter sentimental i francament exempt de raó d’aquesta relació. el 
dia que el cap els ha dit que potser ja n’hi havia prou d’algun color, 
totes elles han hagut de fer exercicis de presa de consciència en aquest 
sentit. Saben que la relació entre mares i fills té un punt de perversa, 
que les absorbirà fins a la medul·la òssia, que els exigirà molt més 
del que poden donar i que posarà fi a la seva pròpia vida. Però cap 
d’elles, model com són, ha abdicat de la seva condició bo i conei-
xent el caràc ter tràgic de la paradoxa: “per als fills es fa qualsevol 
cosa”, com es diu en llenguatge popular, com havia sentit a dir a les 
àvies i com, n’estic segur, la maria rosa ha intentat fer malgrat la 
incompren sió que, segurament, ha trobat en el seu fill gran: jo.

aquestes mares que ens presenten la carme i en Jordi són l’espill 
de totes les mares, en les quals tots els fills ens podem emmirallar fins 
a reconèixer-nos, bo i reconeixent la nostra pròpia mare.

només així podreu pensar que, encara que el títol d’aquest pròleg 
sembli un exordi una mica obvi, no deixa de ser una certesa natural i 
incontestable en què no sempre es pensa: no hi ha fill sense mare.

És el compromís amb la sang.

Rafael Vallbona
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En un primer moment, desproveïts de qualsevol protecció, els 
fills són éssers vulnerables. Altament sensibles als nostres estats 
d’ànim, capturen tot allò que els projectem per anar confegint 
lentament el seu propi inventari emocional. Els adults pintem les 
seves vides amb els colors que anem triant en cada moment. Els 
creem un entorn emocional per on, de mica en mica, desenvolupen 
el seu propi relat. 

Les relacions afectives al llarg de l’embaràs i la infantesa són 
molt més importants del que podem imaginar. Resulten fonamen-
tals en la creació d’una bona salut mental adulta. Moltes vegades 
no som prou conscients de com créixer a petons, enmig de l’afecte, 
abocant molt d’amor i tendresa en la relació pares/fills, resulta 
molt beneficiós per crear un inventari de recursos emocionals útils 
per a la vida adulta. Cada petó, cadascun dels somriures, les abra-
çades, les carícies, cadascuna de les expressions emocionals pla-
ents, suma, penetra en aquells cervellets en formació per deixar-hi 
una empremta molt positiva per a les seguretats del futur. 

Saber crear aquest entorn emocional, saber fer créixer els fills 
amb petons, és una part fonamental d’aquest art que esdevé edu-
car. Per això cal estar sempre molt atent als danys emocionals que 
nosaltres, els adults, potser sense ser-ne conscients, podem provo-
car als fills, amb les nostres regles, obsessions i maldecaps, amb el 
nostre mal humor. Donar-los molt d’amor i benestar emocional és 
una de les claus per a una bona vida feliç.

Créixer a petons
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carme ceLma,
mare d’ÀLex roVira

La llavor de l’amor 

ella era de la colla d’aiguafreda, ell de la de Sant martí de cen-
telles. ella tenia 15 anys, ell 20. ella era una nena fina i bonica, ell 
un xicot ben plantat, dels que es feien mirar. ella era massa jove per 
a ell, ell massa gran per a ella. Fins que un dia, en un ball, les seves 
mirades es van creuar. a la nena fina i bonica el cor li anava a mil, 
el xicot ben plantat se li va acostar i li va demanar per ballar. ella va 
acceptar. i ja mai més no s’han deixat. Sis anys després d’aquell ves-
pre, amb 21 anys acabats de fer, la carme deia que sí a en Gabriel. 
aquesta vegada dalt d’un altar i amb el consentiment dels pares. els 
de l’un i els de l’altre. ara que ja és una dona, riu dels 59 anys que 
fa que la ballen amb el seu marit. La vida li ha donat perspectiva per 
enfrontar-se amb el passat amb la valentia que dóna saber que s’han 
fet bé els deures. 

Una noia tendra, una dona sensible, encara presumida i coqueta 
com aquella adolescent que va enamorar en Gabriel i amb qui va 
decidir formar una família gran en tots els sentits. Quan feia un any 
que s’havien casat, a casa dels rovira celma va arribar en Gabriel, 
després, la nena i, quan l’anna tenia 7 anys, encara un altre nadó. a 
les portes de la primavera, quan tot floreix, “un nen gran i preciós”, 
un nen molt esperat després de dues pèrdues molt “doloroses”. 

La carme, amb tots els dubtes de mare, va intuir una casa on els nens 
“creixien a petons”, la millor manera, segons ella, d’educar els fills. 
asseguda a la seva butaca, vestida de negre elegant, tira el cap enrere 
i pensa en els anys viscuts i encara amb els ulls mig tancats i amb la 
veu serena relata que ella i en Gabriel s’han estimat molt: “ens hem 
avingut molt i això els fills també ho han viscut”. Satisfeta recorda el 

000-088 Condicio� de mare.indd   11 22/1/13   15:49:42



Carme Parras; Jordi Sacristán12

petit Àlex, a qui “va costar molt caminar i molt poc parlar, amb un 
any i escaig ja parlava bé i clar”. Un nen “molt especial, molt dolç, 
molt carinyós amb els seus germans i amb nosaltres”. 

Un nen més gran del que tocava per edat, que “sovint feia pregun-
tes que et deixaven descol·locat, no sabies què respondre”. davant 
d’un mirall, aquell marrec era capaç de preguntar-se “qui sóc?” sense 
que li tremolés la veu i “això no és gaire normal, perquè era molt 
petit, eh!”. 

La resposta és als llibres 

L’Àlex rovira i els seus germans van néixer i créixer entre Bar-
celona i Sant martí de centelles. a ciutat treballaven i estudiaven, 
suportaven la rutina. a la natura era on realment eren feliços. Una 
segona residència que s’ha acabat convertint en primera i on la car-
me recorda “haver passat els millors moments de la seva vida”. aquí 
va ser on els nens van fer la comunió, on van trobar els amics i on es 
van formar com a persones. 

envoltats de verd i amb un cel ple d’estrelles per projectar els som-
nis. Sota aquest cel estrellat, les nits d’estiu, “estirat en una gandula”, 
l’Àlex va descobrir escriptors que, sense que ell ho sabés, “van mar-
car la seva vida”. autors que el pare guardava a la biblioteca perso-
nal, llibres de psicologia i metafísica que van ser referents per a aquell 
adolescent “aplicat i responsable, bon estudiant, a qui no havies de 
dir que clavés els colzes”. dolça adolescència viscuda per una mare 
atenta a qui sempre ha agradat predicar amb l’exemple. 

el temps transcorria lentament en aquest petit oasi de pau, als 
peus del montseny. i els llibres del pare (Blai, Panikkar, etc.) li obri-
en un horitzó inabastable i l’esperonaven a fer-se preguntes sobre la 
seva identitat i la condició humana. als ulls de la carme aquell nen 
sensible es transformava en un jove que es volia menjar el món a 
queixalades. 

La carme recorda l’Àlex “perseverant i treballador”, un “empre-
nedor” que sobreeixia energia i es marcava reptes que sempre acaba-
va aconseguint. en aquells dies, quan tenia uns 16 anys, “volia editar 
l’obra d’antoni Blay i va anar a parlar amb la seva dona i amb un 
amic molt amic i alguna cosa va fer, i un altre dia em va dir que volia 
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entrevistar l’abat de montserrat i sí, sí, i tant si la va fer l’entrevista! 
ell, quan tenia una cosa al cap, l’havia de fer”. 

aquesta tossuderia i les ganes de ser autosuficient (la carme re-
corda que “el primer cotxe de cinquena o sisena mà li vam comprar 
nosaltres i després ell sempre va treballar per poder pagar-se els capri-
cis”) van dur l’Àlex a emprendre tota mena d’aventures: “va vendre 
joies, va muntar un negoci de roba amb un amic, va fer classes… no 
ha parat mai”. 

Donar-se als altres

La casa dels rovira celma ha estat un espai de pau i llibertat, on 
s’ha intentat educar els fills en els “valors essencials”. Valors que no-
més s’aprenen a casa, al voltant d’una taula, per exemple. Perquè les 
coses més senzilles són les que acaben modelant una forma de fer i ser. 
els anys han passat ràpid, “massa ràpid”, però hi ha moments que 
no s’esborren amb facilitat. La carme té molt presents els dinars en 
família: “els nens no es van quedar mai a dinar a l’escola; era l’única 
estona que podíem estar tots cinc junts”. 

estones educatives que servien “per explicar el que havien fet a 
l’escola i a la feina i, sobretot, per riure plegats”, i en l’art de fer riure 
l’Àlex era el mestre, segons la seva mare, que, com si el veiés fent “el 
pallasso”, el rostre se li il·lumina. “L’Àlex sempre tenia coses diverti-
des per explicar. Tot i el seu posat seriós, és molt de la broma. encara 
ara, quan fem una festa familiar, tothom reclama l’Àlex, perquè ens 
assegura la diversió.” Una persona que omple amb la seva presència i 
que, “amb un gest, una paraula o una mirada, dóna molt”. 

els nens es van criar amb la presència de l’àvia materna, i “la 
mami” va marcar el tarannà de l’Àlex, “sempre diu que el va enriquir 
molt conviure amb la meva mare”. La carme s’emociona quan mira 
enrere… la mare gran, va morir als 97 anys, descansant al llit o en 
una butaca… la porta que s’obre i el fill que entra, “la cara de la 
meva mare es transformava quan el veia entrar, li passaven tots els 
mals, i l’Àlex s’asseia al seu costat, li agafava la mà o li pessigava la 
galta, i li explicava tot el que havia fet a la universitat, si havia cone-
gut una noia, què feia quan sortia… aquests moments per a ella eren 
impagables”. reien plegats amb la complicitat que només els avis i 
els néts saben establir. 
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Petites curiositats 
sense importància

La infantesa és un temps de descoberta. Un territori per explo-
rar. Els fills arriben carregats de preguntes que van incrementant la 
complexitat de les respostes a mesura que es van fent grans. 

Toca viure un llarg període en què la comunicació dels infants 
amb els adults acaba gairebé sempre de forma interrogativa. Una 
allau constant de preguntes sense importància aparent, que van 
completant l’immens trencaclosques vital amb què encaixen les 
peces del seu petit món. 

Les nostres respostes són les seves certeses. Per això convé pen-
sar-les bé, per insignificants que puguin semblar les preguntes. Si 
les respostes són alegres, optimistes, sinceres, el petit univers que 
l’infant va construint lentament lluirà amb aquestes textures. Si 
les respostes adultes són agres, difuses, malcarades, creixeran en el 
seu món núvols d’incertesa i d’inseguretat.

Hem de saber satisfer la seva curiositat. Ser sensibles a les seves 
preguntes amb respostes sensibles. Hem d’anar omplint l’inesgota-
ble recipient de curiositat que suposa per als fills anar descobrint 
la vida. 

Saber educar la curiositat és donar un impuls de passió per la 
vida adulta. Fomentar aquella mirada atenta que ensenya a no 
passar per alt els petits detalls amb importància. 

A mesura que ens fem grans, s’adultera la innocència. Pensem 
que ja tenim totes les respostes i perdem la curiositat per buscar 
noves preguntes. 

Mantenir un bon nivell de curiositat adulta és un estímul per 
viure millor. Mai no disposem de totes les respostes. Sempre hi 
haurà una nova pregunta que ens assaltarà, tot i que siguin aque-
lles petites curiositats sense importància sorgides de la pregunta 
d’un fill.

Petites curiositats 
sense importància
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Núria Civil: 
“La Gemma 

és aigua.”

Pepita Llort: 
“La Pepa s’ha 

convertit en una 
pallasseta mona.”

Rosa Maria 
Tarés: 

“A en Josef l’esport 
el va salvar.”
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Són perfils que sovint transiten per la infantesa i l’adolescència 
en la doble condició d’àngels i dimonis. Grans seductors, capaços 
de guanyar-se un vot de confiança i immediatament després provo-
car el desconcert amb una acció que voreja el costat més perillós. 
Els fills rebels sense causa aparent porten de cap tots aquells pares 
disposats a posar límits però també a continuar donant segones 
oportunitats. 

No cal buscar un motiu, un detonant que inflami la complexa 
personalitat de rebel sense causa aparent. Les seves accions sorgei-
xen de forma natural, gairebé sense proposar-s’ho trenquen normes 
i tota mena de condicions establertes prèviament. Sense cap esforç 
provoquen tota mena d’incendis que els pares i els educadors han 
d’anar resolent amb celeritat i eficiència a mesura que s’empassen 
unes disculpes mal dissimulades en format “no tornarà a passar”. 
Però passa. I les sorpreses van augmentant de volum.

Els pares dels rebels sense causa aparent aprenen a conviure 
amb l’ensurt. Accepten, tot i que no comprenen, i esperen que, a la 
fi, la sort els acompanyi. Perquè el rebel sense causa aparent tam-
bé sap ser tendre i sentimental quan vol. No és antisocial. Tot el 
contrari, aprofita els seus encants per fer-se estimar i anar obtenint 
renovades oportunitats. 

Cal tenir coratge i un punt de serenor per conviure i acceptar un 
rebel sense causa aparent. Sempre patint però disposat a tornar a 
creure. Un exercici costós però que finalment pot acabar amb un 
somriure als llavis. 

Rebels sense causa aparent
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