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Eren i són
encantadorament insuportables

JaumeFunes éspsicòleg,
educador i periodista

B
ona part de lameva feina professional té a veure amb
ajudar les persones adultes a trobar formes d’entesa
raonable ambels adolescents. Faig dedigestòleg. Aju-
do a pair adolescènciesmomentàniament indigestes.
Quanfaig trobadesambpares imaresoambelprofes-
sorat no és infreqüent que apareguin veus crítiques,

sovint irritades,que insisteixenadestacar lesexcessives“contem-
placions” que tenimambels adolescents d’avui. Són queixes amb
undenominadorcomú:ensestemdedicantacontemplar inoaexi-
gir, tolerem sense intervenir les sevesmanques de respecte a les
personesadultes,noels recordemlessevesobligacions i...noesta-
ria demésunamicademàdura.

Partd’aquestdiscurs téunavisióescolarqueconsisteixarecor-
darquea l’instituthihaalumnes inoadolescents,oque l’escolaés
un lloc per aprendre i no un club de lleure per tenir-los contents.
Entreelsopinadorsdelsmitjansdecomunicació laversióésunre-
latenquèpredominenelsdefectes ihihaalgunavirtutperquedar
bé. Els auriculars produeixen sordesa, no pas passió per lamú-
sica.Obliden lesullerespernomirar lanostrapissarra inoper in-
tentar sentir-seatractius i trobarun llocentreels iguals.Noés in-
freqüent que, en intentar parlar a contracorrent, sigui acusat de
tenir la síndromed’Estocolmambels adolescents.

Desprésdedècadesd’adolescènciaprofessionalnoemcansaré
de dir que bona part dels nostres problemes amb els adolescents
tenenelseuorigenenlamirada.Enelquemirem,enels filtresque
posem,en les interpretacionsquefemdelquedescobrim.Sónmi-
radescòctel, fetesd’una fortadosid’hostilitat iunxicd’enveja.Pe-
rò tothomque vulgui aproximar-se als nois i noies amb voluntat
deserútil a lasevavidahauriad’acceptar tresgranscriteris.Elpri-
mer l’he recordat sovint en aquesta columna: per educar, per en-
senyar ipereducarensenyantsempres’handetenirencompte les
característiquesde lapersonaaqui volemeducar.Ensagradiono
sónadolescents,nobonsalumnesofillsmodèlics.Comprendreno
és justificar.És intentardescobrirquinapartde lasevavidapot te-
nir alguna relació ambelspronoms febles.

En segon lloc, no estaria demés tenir en compte que el discurs
positiunoespotconstruirapartirdelsdesacords, considerantne-
gatiu totelqueensdesconcerta, tot elquenoéselqueesperàvem.
Detantentantcalseurerelaxats ipensarenlescosespositivesque
tenen, adquirides, en granmesura, gràcies a nosaltres. Parar-nos
a descobrir les diferent formes ambquè en cadamoment expres-
sen les sevesvirtuts.Comlesmonedes, els adolescents tenencara
i creu. Sovint, a casaoa l’institut, toca la creu i és elmomentdeno
oblidarqueexisteix lacara.L’hostilitatentraenfaseagudasiobli-
demqueestemeducantper a l’autonomia.

La lògica dels adolescents

Finalment, sinovolemrespectaraquestscriteris,hauremd’accep-
tarraonspragmàtiques:noserà fàcilquecanviïn lessevesconduc-
tes o que descobreixen altres interessos si no connectemamb les
seves lògiques. És absurdpensar queno tenen les seves raonsno-
mésperquènosegueixenelnostre raonament.Lesconducteshu-
manes, permolt irracionals que semblin, tenen la seva lògica in-
terna.Lesdelsadolescentsestanfarcidesd’adolescència.Entendre
els adolescents ésdescobrir tot l’argumentari emocional, relacio-
nal i imitatiu, interior i exterior, amb què van construint adoles-
cència.Unamirada comprensiva ésunamiradaexplicativa.

Nofagaire,unaadolescent,aqui indirectamenthaviaajudat,en
parlar demi amb la sevamare per unanotícia de diari va pregun-
tar:dequinpsicòlegparles,d’aquellqueensestima,alsadolescents?
No cal que els donempetons si no ens agraden. Però, en tempsde
tanta tolerància zero,noestariademésdescobrir el pragmatisme
de la proximitat en positiu. Recordar que també
nosaltres vam ser adolescents encantadorament
insuportables.

La xifra

Estètica i adolescent
e

“El 20%de les operaci-
onsd’estètica que es fana
Catalunya sónd’adoles-
cents, ambedats compre-
ses entre els 18 i els 28
anys”, explica el presi-
dent de la SocietatCata-
lanadeCirurgiaPlàstica,
elDr.Carles delCacho.

Això suposaunaug-
mentd’un4%de l’any
2010 respecte al 2009.
Aquesta xifranoha
sofert capvariació
durant els primersmesos
del 2011, perquè les ope-
racions realitzades a ado-
lescents durant elmesde
març encara continuen
sent el 20%de les totals.
És adir, gairebé 195.000
adolescents es vanope-
rar el 2010d’un total de
972.878 joves catalans
d’entre 18 i 28anys.
e
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tenim idealitzat el cos,
cosa que és una herència
dels grecs, que esculpien
aquells cossos tan perfec-
tes”, continua Perinat,
que també és professor
a Sud-amèrica, i “allà sí
que és el pa de cada dia”.
Segons l’expert, a països
comVeneçuela i el Brasil
la gent entra en un quirò-
fan per canviar el seu
cos com si res. “I, amés,
fan coses exagerades,
comara posar-se uns
pits immensos”. Tot
plegat, “és el que està
passant aCatalunya
cada vegadamés”.e

MariaSerraRenom.
Simonés l’acrònimde sin-
gle (solter), immature
(immadur),male (home),
obsessive (obsessiu amb
l’èxit) inarcissistic (narci-
sista), i els nois quepatei-
xenaquesta síndrome la
tenen “per culpadel seu
nas”, en lamajoriade
casos, però tambéper
culpade les sevesorelles.
“Lameva feina és fer-los
veurequeno tenenun
defecte físic, i queper això
unaoperació estèticano
elsmillorarà.Al capd’un
any, acabo tenintunamit-
janadequatre casos, tots
nois.Denoies amb
aquesta síndromeno

n’acostumoaveure cap”.
Una altra història és el

cas de nois que sí que
tenen deformitats evi-
dents, comara una gine-
comàstia, que és el des-
envolupament de les
glàndulesmamàries.
L’Oriol Pagès tenia un pit
desenvolupat i l’altre no.
Quan tenia 18 anys ho va
consultar al seumetge de
capçalera, i elmateix
metge el va derivar a un
cirurgià. L’operació la va
fer permitjà de la Segu-
retat Social, que atén
aquestes operacions jun-
tament amb la de nas (si
és un cas de problemes
respiratoris) i també la
demalformació d’orelles.
L’Oriol es va haver de
quedar ingressat una nit
perquè elsmetges el con-
trolessin. En la interven-
ció li van fer un tall per
sota delmugró per poder
extreure-li la glàndula
mamària. Ara, després de
13 anys, estàmolt con-
tent d’haver-ho fet, per-
què elmetge li havia dit
que podria ser que, amb
el temps, aquell pit li
continués creixent. “Tan
sols se’mnota si t’hi fixes
molt, perquè tinc un pit
aixafat i l’altre no, però
t’hi has de fixarmolt per
veure-ho”.

Així doncs, la qüestió
és saber distingir quan
les operacions d’estètica
són una necessitat o no.
És a dir, saber “quan és
un cas de no voler-se
acceptar unmateix amb
les dades genètiques que
ha heretat”, explica el
psicòleg Adolf Perinat,
del departament de
psicologia evolutiva i de
l’educació de laUniversi-
tat AutònomadeBarce-
lona. Segons quin sigui
el cas, s’ha de tirar enda-
vant o s’ha d’aturar.
“El que ens passa és que


