
11caracriaturesaraDISSABTE, 22 DE GENERDEL 2011

Fora de classe

Jaume Funes

Tabac
o maria?
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F
a unes setmanes que vivimunanova relació ciutadana
ambel tabac. Pensant en criteris de salut col·lectiva, la
nova llei n’ha restringit l’ús enels espais col·lectius. Pa-
ral·lelament,en lesconversesquotidianes ien les tribu-
nesmediàtiques s’han encetat debats encesos a propò-
sit de la llibertat, el negoci o la bondat i lamaldat de la

substància.Inevitablement,emmigdetotaixòhihanois inoiesque
estana l’adolescència, l’etapaenquès’inicia el costumde fumar.

Enl’últimadècada,perla incidènciadel’educació, lescampanyes
i els canvis enels estils devida juvenils, s’haanat reduint sensible-
ment el nombre d’adolescents que fumen, fins arribar al que ara
semblaunsostre i sensetenir lamateixa incidènciaentre lesnoies
queentreelsnois.Comqueelnoucontexthaestatdissenyatdesde
perspectivesadultes i sensetenirgaireencompte larelacióqueels
adolescents tenenambel tabac, convindriaqueenspreguntéssim
comhopodem fer servir per dificultar l’adquisició de l’hàbit i per
evitarqueperefecte rebotpassina l’úsd’altres substàncies.

Sabemqueelpitjorquepodemferpereducaren l’úsde lesdro-
guesésetiquetar-lesdetotalmentnegatives idefensarsimplement
el no. Hemde ser conscients que cada vegada que afirmemsense
matisosqueel tabacésdolentalgunsadolescentsconsideremque
potseralgunaaltrasubstànciaésmillor.Moltssenteniopinenque
lamaria ésmillor que el tabac i considerenque, vista la nostra in-
sistència en contra del tabac, han de passar a fumar porros. En el
nouescenari, enel qual tornena surarmoltsdictadorsde la salut,
cal tornar a recordar als adolescents l’argumentquehihadarrere
el nostre interès perquè no fumin: perquè ells i els seus amics te-
nendret aunaire saludable; perquè si comencena fumaren l’eta-
pa vital enquèestanadquiriran ràpidamentunhàbit quedesprés
els costaràmoltd’eliminar; perquè, si hovaloren, allòqueel tabac
té de positiu no supera allò que té denegatiu.No existeix preven-
ció sense experimentació, i comque tenen els seus arguments el
que cal es forçar-los a raonar les seves experiències. Si diuen que
lamaria ésmillor que el tabac perquè no produeix càncer, el que
cal és ajudar-los a descobrir quemolts dels components potenci-
alment cancerígens són presents en les dues substàncies. Sense
oblidar que, per a lamajoria d’adolescents, el càncer quedamolt
lluny de les seves vides plenes de salut i quemoltes de les nostres
porssóninterpretadescommaniesadultesperdificultarelseupla-
er.Encanvi,podríemrecordarquesíqueserveix fer-losdescobrir
queunabonapart delsmals del tabacnoesderivendel tabac sinó
de tot el quehiposen les tabaqueresper fer-hinegoci.

Funció en els adolescents

Tanmateix, elqueavuivoldria recordarés la funcionalitatque l’ús
del tabac té entre els adolescents per noprovocar, comdèiem, un
simple traspàs de substàncies. Quan volemeducar sobre drogues
insistimque el que cal considerar en primer lloc no són les subs-
tànciessinóelsusos, les formes ielscontextosd’ús.Siutilitzaruna
droga acompleix unes funcions, deixar d’utilitzar-la comportarà
cercaraltresmaneresde fer-ho.Fumar téunasèriede funcionali-
tats adolescents. Algunes són antigues: demostrar que s’és gran,
semblarmés atractiva, etc. Algunes sónmésnoves: demostrar un
estildevida jovesingular,enquè,perexemple, sortircomporta fu-
mar;mantenir la figurasenseengreixar-se; controlar lesangoixes,
etc. Una proposta simplement negativa, no raonada, sobre el ta-
bac,almivaradaamblesnovesprohibicionsqueaportennouscon-
flictes, faràdesplaçarunapartdels seususoscap l’alcohol i el càn-
nabis. El fenomendel botellón, coma expressió d’altresmaneres
detrobar-se id’estar junts,ambalcohol i sense, s’incrementaodis-
minueixsegonselspreus, lesdificultatsd’accedirals locals, lacons-
trucciódenovesdiversionsadolescents.Tampocpodemdeixarde
bandaque, ara, fumarporros jaésunritusde tran-
sició a l’adolescència. Caldria pensar la nova llei
antitabac enclauadolescent.

Aixídoncs,a l’horade
sortir,elsestudisacaben
sentunargumentdepes.Si
vanbé,obrenportes.Sino,
lesportesestanquen.Els
adolescentsentrevistats
horeconeixen,peròalguns
professorsnoopinenel
mateix.“Elsprofessorsno
notemgairequeestudiar
siguiunaprioritat”,
comentalaprofessora
DolorsRibera,del’institut
Vil·laRomanadelaGar-
riga, icoautoratambédel
llibreDeixa’mestar. “Els
professorsnotemfinsi tot
quesurtendiàriament,
perquèelsdeuresnoels
portenfets.Ésunatasca
duraipesadaquecomplei-
xinlessevesobligacions.A
més,n’hihaquenitansols
s’esforcenadonar-teexcu-
ses.Isiendonen,etdiuen:
«Nohihepensat»o«No
m’hovaigapuntara
l’agenda».Iesquedentan
amples”.

També a la tarda

LaDolorsRibera fa clas-
ses a alumnesd’ESO, que
no surtena lesnits, sinóa
les tardes. “Nonotoque
surtena lesnits finsque
noarribena3rd’ESO ,
amb14anys.Fins llavors
noho fan.És clar queestic
parlant engeneral”.En
canvi, una companya seva
delmateix institut, la
MariaAntòniaCabra, que
fa classes abatxillerat, sí
que té gairebé totd’alum-
nesque surtenels capsde
setmanaa lesnits, i se
n’adonaespecialment
quandiuquevol posarun
examenundilluns. “Lla-
vorshihaqueixes, perquè
emdiuenquenopodran
estudiar. Però sempre
n’hi haquehopreferei-
xen, perquèm’assenyalen
que tindranmés temps. I
pel que fa als resultats de
lesproves, tinc comprovat
quenohihadiferències
estridents entreunexa-
menposat enundilluns i
unaltre enunaltrediade
la setmana”.

Segonslapsicòloga
social iprofessoradela
universitatdeLleidaRosa
Pérez, nielsestudisni les
noteshauriendeserun
factorpervalorarquanes
negocia l’horadetornara
casa.“Unacosaéselrendi-
mentacadèmiciunaaltra,
demoltdiferent,elcom-
portament.Unadolescent
pottreurebonesnotes, i
seruncràpulaintegral. Ial
revés.Lesnoteshandeser
unaobligació.I lesobliga-
cionsvanperunabanda,
mentrequeeltempsde
lleurevaperunaaltra”.La
mateixapsicòlogaexplica
quehaconegutparesque
nocastigavenadolescents
perquètreienbonesnotes.
“Estavenconfonentles

obligacionsdel’adolescent
ambelcomportament.Iha
d’anarseparat”. Iencara
mésexemples.Hihapares
queesborrenelsadoles-
centsdelesactivitatsde
lleure,extraescolars,per
culpadelesmalesnotes, i
aquestfet, segonslapsicò-
loga, tambéésunerror.
“Lleureiestudissóndos
monsapart”.

Uncopclarqueelsestu-
disnosumenal’horade
negociarhoradetornada,
hihaeltemadelesamis-
tats.Lapreguntaodiosa
peralsadolescents, iprefe-
ridaperalspares“Ambqui
vas?”podriateniruna
solució.Segonslapsicò-
loga,“sielsparesdelsado-
lescentsestablissinxarxes
ambaltresparespodrien
estarméstranquils,perquè
podriencomprovarsorti-
desihoresialtresaspectes.
Coneixerienelsamicsiels
paresdelsamicsinocal-
driaqueestiguessinfent
constantmentlapregunta.
Elquepassaésqueels
paresesdesvinculendeles
xarxessocialsdelsadoles-
cents.Alaprimària,enfan
moltes.Elsparesdela
mateixaclassegairebées
coneixentotsentreells.Els
nensesquedenadormir
unsacasadelsaltres.N’hi
haquequedenelscapsde
setmana.Ésevidentqueel
fetqueelpareacompanyi
elnenfinsalaportade
l’escolahofacilita.Sempre
elsrecomanoquefacinun
pica-picaunatarda,al
mateix institut,ambl’únic
objectiuqueconeixe’s.Es
coneixerien,esdonarienel
telèfon, ienelmomentque
l’adolescentelsdigués
«Totstornaranaaquesta
horai joserél’únicque
haurédetornarabans»
seriamésfàcilcomprovar-
ho,siésquenoenselcre-
iem.Uncopdetelèfoni
comprovat”.

Mentrestant, laLaura,
l’Aryadnai laPaulatenen
undilema.S’acostauna
festad’unaamigaquefa18
anys,aquivolenregalarun
capdesetmanaenuna
masia.Parla l’Aryadna:
“Enshivolemquedartotel
capdesetmana, lanit
inclosa.Lafestaésel29de
gener, i joencaranohetret
el tema.Mainodemanode
sortir finsquenofaltapoc
tempsperaldiadesortir.
Ésunaestratègia.Detotes
maneres, jaemtemoque
noemdeixaranquedar-
m’hiadormir.Elsparesem
diranunahora.Joendiré
unaaltra.Emqueixaré.Els
diréquetotss’hiquedena
dormir.Queserél’única
queno.Inohihauràresa
fer. I,amés,m’acabaran
venintabuscar,comfan
semprequevaig llunyde
casa.Quèhifarem”.e

Consells
Per negociar
les sortides i
les hores de tornada

e01

Aquinaedat?Lamadu-
resade l’adolescent i la
confiançaquese li tingui
podenserdosarguments
perdeixar-losortira les
nitselscapsdesetmana.
Apartirdels 14anys
podenferalgunasortidaa
lanitper festesde l’escola,
festivalsdeNadal i festes
de lapoblacióonviuen.
e02

L’hora?Els pareshande
marcar clarament l’hora
de tornar a casa.Un truc
per semblar flexible pot
ser allargar l’hora indi-
cada enunamitjahora
més.És adir, es pot dir:
“Hasde tornar entremit-
janit i dosquarts d’una”.
e03

Negociació. Lanegocia-
ció de l’horanoésun
xantatge.No s’hade
marcar res a canvi
de l’horade tornada.
e04

Premi/Càstig. El fet de
sortir i tornar aunahora
ounaaltranoésun
premini uncàstig de res.
e05

Estudis. Lesnotes (bones
odolentes) no són
monedade canvi a l’hora
de sortir.Una cosa és
l’obligació acadèmica i
unaaltra el lleure.Cada
temaes regeix per crite-
ris diferents.
e06

Sentit comú.Els pares
hande tenirmolt clara
la sevaopinió.No l’han
dedeixar sortir si nohi
estand’acordpermolts
arguments quehagi
donat l’adolescent.
e07

Telèfonsamà.Ésmolt
recomanablequeels
paresestableixinxarxes
socialsambelsparesdels
amics.Encasdedubte,
untruchopotresoldre.

Què els podem
dir quan es
comparen amb
altres amics
e

Quan l’adolescent de casa
insisteix que tots els seus
amics tornenmés tard a
casaque ell, una resposta
possible és:

“Doncst’hatocataquesta
famíliaque,per tu, té
aquest inconvenient.En
canvi, tensaltresavantat-
ges:perexemple,pots fer
[elquesigui] i alguns
amics teus,no.T’hihas
deconformar”


