
La metamorfosi 
humana, en estat pur

L’adolescència



Sovint sentim que difícil que és 
l’etapa adolescent:

—Ja veuràs, ja, ara sabràs què és bo, 
prepara’t! 

—Buf, quin tip de patir que et faràs…

—No hi ha qui els aguanti, és una 
etapa molt dura! 

Aquests són alguns dels comentaris que 
sentim al voltant nostre quan la gent parla 
dels fills i l’adolescència; sobretot, quan 
veuen que estem a les portes que els nostres 
hi arribin. Lluny d’animar-nos, això ens causa 
molt neguit i moltes vegades la pregunta 
interna que ens fem és: 

Serem capaços de fer-ho bé?  
Tant canviarà, el nostre/a fill/a?
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Si us sembla, posem en ordre tot aquest 
desgavell de pors i incerteses.

En primer lloc, la paraula 
adolescència deriva del verb llatí 
adolescere, ‘créixer, desenvolupar-
se’, en la forma del participi present, 
que és actiu. Per tant, vol dir ‘la 
persona que està creixent’.

Anar a l’arrel etimològica ens ajuda 
a entendre el significat de la paraula, 
a donar sentit a tot el context; per 
tant, si ens cenyim al significat, no té 
res a veure amb patiment, malestar, 
desànim…, sinó amb un procés 
de canvi, que de vegades pot ser 
important, abrupte o imprevisible, 
però és un canvi, al cap i a la fi.
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Per entendre i atendre bé aquesta 
etapa, hem de tenir clares tres 
premisses sobre l’adolescent:

ELS PARES DEIXEM DE SER EL SEU 
REFERENT. Els iguals passen a ser el 
centre de la seva vida i univers.

3.

És una persona que està entre l’edat 
infantil i l’adulta, però —alerta!— vol 
deixar anar l’etapa infantil; de fet, tot 
allò que li recordi aquella etapa no li 
causarà bones sensacions. VOL SER UN 
ADULT i així necessita que el tractem.

2.

És una persona que està vivint 
un canvi. Els canvis ens poden fer 
sentir pors i inseguretats. Per tant, 
estem davant d’una persona que 
probablement se sent INSEGURA.

1.
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Tenir clares aquestes tres premisses 
ens ajudarà a encarar l’adolescència 
de manera més positiva. També 
hem de saber que l’èxit d’aquesta 
etapa, en gran part, és fruit de la 
feina feta abans dels 10 anys.

Perquè hem de començar a educar des del 
naixement, amb comptagotes, observant 
pacientment i acompanyant en el procés 
de fer-se gran; no podem esperar a posar límits 
ni explicar el valor del respecte als 14 anys. No 
podem perquè no ens creurà ni ho entendrà.

Per tant, l’èxit a l’hora de superar aquesta etapa 
neix de tota la feina feta durant la infància 
i del treball personal que hem de fer com a 
progenitors. 

Els pares, no ho oblidem, també ens hem 

d’anar adaptant i hem d’anar aprenent 

durant els anys de creixement dels nostres 

fills/es, i moltes vegades ho fem des de 

l’assaig i l’error. Malauradament, no 

naixem ensenyats i en els primers passos 

ens guiem per allò que ens va servir a 

nosaltres i per les nostres creences. 
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Per donar una mica més de 
llum a aquest tema i avançar, 
tot seguit es plantegen algunes 
recomanacions que ens 
poden ajudar a gestionar 
amb èxit aquesta etapa:

» Estableix converses d’adults, ja no tens davant un nen 
o nena. 

» Negocia les sortides. Primer les de dia i després 
les nocturnes. Fes que proposi una hora; si no és 
raonable, explica-l’hi i renegocia una hora millor.

» Verbalitza que confies en ell/a i fes-ho, no serveix de 
res dir-ho i no demostrar-ho.

» Dona-li espais, si no comunica prou i no comparteix 
tant com abans. És millor tenir menys converses i 
de més qualitat. Busca el bon moment i comença 
la conversa explicant alguna cosa teva, no amb una 
pregunta “policial”.

» Si té algun disgust, fes-li una abraçada, fes-li petons. 
Necessita molt afecte, però no te’l demanarà. Recorda 
que és una etapa d’incerteses i pors.

» No el/la ridiculitzis si té comportaments infantils, és 
normal que surtin en algun moment.
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» Proposa-li, de tant en tant, fer alguna cosa plegats. Si no 
vol anar amb tu fora, doncs a casa. Jugar a algun joc de 
taula, mirar una pel·lícula, cuinar...

» Sigues molt ferm amb relació a mantenir el respecte i 
l’educació i amb tot allò que posi en perill la seva vida. 
Això no és negociable, entén el seu enuig i explica-l’hi 
amb serenor.

» Quan hagi tingut un mal comportament, fes-li la 
pregunta “Què ha passat? Què en penses?”. La pregunta 
és molt poderosa, ens dona temps per calmar-nos i el/la 
faràs pensar.

» El que per a tu és perillós per a ell/a és trepidant. El risc 
gairebé no existeix per als adolescents, per això cal anar 
recordant, de tant en tant, que prengui consciencia dels 
seus límits.

“L’adolescència és l’etapa per excel·lència 
d’acompanyar, no de manar”.
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