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Retrobant l’actitud lúdica 

 

Tots portem dins un unicorn, però a mesura que creixem ho anem 

oblidant. Un animal fantàstic que ens connecta amb la nostra part 

més ancestral: l’esperit lúdic. És una bombolla gegantina plena de 

capacitats i valors que només aporta beneficis i ni una sola 

contraindicació. Bé, potser una: crea dependència 

 

L’actitud lúdica és pura intel·ligència emocional. Es guarneix amb 

totes les bondats del joc, començant per la llibertat. Quan actua, 

posem tota la consciència, tot el nostre Jo, perquè en aquell moment 

estem vivint el present sense importar-nos res més. El seu poder 

creatiu és inabastable.  

 

El joc és un pont de comunicació. És el llenguatge més primari del 

ser humà. Sabeu la carona que posa una criatura quan veu una 

papallona de colors? Això és actitud lúdica! Sorpresa, admiració, 

contemplació. Tot el que passa al nostre voltant mirar-ho com si fos 

únic. I certament ho és.  
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Ens relaxa, ens distreu, ens uneix, ens fa ser més espontanis. Si jugar 

és una necessitat innata i vital, per què l’hem allunyat de les nostres 

vides? Per que en algun moment ens van fer creure que no es pot 

anar pel món fent el badoc, que això és infantil, i que si vols entrar 

per la porta dels adults has de deixar la disfressa d’unicorn fora. La 

bona notícia és que és un fet cultural, per tant és fàcil de canviar i 

recuperar. Només ens cal anar al gimnàs i tornar-la a posar en forma. 

 

 

Beneficis familiars quan la portes posada 

 

Tenim claríssims els beneficis que aporta el joc a la salut dels 

nostres fills i filles en totes les seves dimensions (això ho deixo per a 

un proper ebook, no patiu). Però ho tenim tan clar pel que fa 

referència a la nostra? Afortunadament la neurociència ha demostrat 

científicament que les substàncies que alliberem quan estem en un 

estat de benestar, calma, bon humor o situació plaent -les 

anomenades col·loquialment hormones de la felicitat-, ens permeten 

activar la motivació, afavorir la memòria o fins i tot desenvolupar la 

capacitat de superació, entre d’altres. Si teniu més interès pel tema 

del funcionament del cervell us recomano el llibre “Educar-nos per 

educar millor” de la doctora Casafont i l’educadora Laia Casas. 

 

En els darrers anys el joc ha anat estenent-se fora de l’àmbit infantil 

com una taca d’oli:  empresa, equips humans, planificacació de 

reunions... Com diu l’Oriol Ripoll en tots ells l’experiència es basa 

https://criatures.ara.cat/familia/somiatruites-Educar-nos-educar-Lespai-educatiu_0_1963003696.html
https://criatures.ara.cat/familia/somiatruites-Educar-nos-educar-Lespai-educatiu_0_1963003696.html
http://lab.cccb.org/ca/gamificar-vol-dir-fer-jugar/
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en algú que vol assolir un repte. Ha nascut un nou concepte, el de la 

gamificació, que ens aporta una espurna d’esperança pel que fa 

tornar al nostre origen lúdic (si teniu més interès pel tema, l’Imma 

Marín i l’Esther Hierro, dues dones que van caure dins la marmita 

del joc quan eren petites com l’Obèlix, ho expliquen d’allò més bé 

en el seu llibre “Gamificación”). Estem reconeixent la necessitat de 

jugar per aprendre, per descobrir, per relacionar-nos des del cor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta doncs de recuperar aquest infant interior, i posar-lo al 

capdavant de tot allò que fem. Sí, ja sé que dir-ho és fàcil, però us 

ben asseguro que amb una mica d’entrenament, acabareu cavalcant 

damunt l’unicorn agafats a la seva banya. Mireu algunes de les fites 

que podeu assolir amb un canvi de mirada (i sense prendre 

psicotròpics): 

 

 La creativitat comença a desenvolupar-se cada dia més, 

fins i tot en les coses petites i quotidianes. 

 El temps està en les teves mans. Ets tu qui domina el rellotge 

i no a l’inrevés.  

https://www.immamarin.com/2013/11/presentamos-el-libro-gamificacion/
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 Millora la comunicació en el si de la família. Els infants 

porten l’actitud lúdica de sèrie, per tant tot és més fàcil si 

parlem el seu llenguatge. 

 S’aprèn sobre la relativitat. De sobte les coses no semblen 

tan urgents ni tan importants. 

 Et retorna la confiança en tu i en els altres. 

 Trobes bellesa per tot arreu, no només en les sortides del sol 

i el cant del rossinyol. 

 Augmenta el bon humor de manera espectacular. 

 La finestra de la creativitat s’amplia i es va engrandint fins 

arribar a ser la terrassa d’un hotel de cinc estrelles (per 

menys no ens hi posarem). Veus solucions on abans hi 

havia només problemes. 

 Endarrereix l’envelliment (això ho diu la ciència, us ho 

prometo). 

 Et resulta més fàcil empatitzar amb els altres. 

 Es crea un clima distés al teu voltant. 

I el que és per a mi una dels elements fonamentals: 

 Dones als teus fills un model actitudinal més sa i 

conscient.  

 

Resumint: vius més i millor. 

 

Un cop interioritzada l’actitud lúdica ens adonarem com influeix 

positivament en nosaltres. Ens serà impossible desempallegar-nos-hi. 

Però el canvi més gran el notareu dins la família. Les relacions amb 
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els vostres fills canviaran. La nostra implicació activa, reflexiva i 

conscient en l’educació dels fills i filles, contribueix al seu 

desenvolupament i maduresa tant a nivell cognitiu com emocional. 

 

 

Sessió d’entrenament 

 

Som sers emocionals. Tothom ho sap, però així i tot pretenem educar 

des del cap. El nostre sentir defineix el nostre fer. Hi ha emocions 

que ens afavoreixen més que d’altres. I l’actitud lúdica està en el 

número U del rànquing, en majúscules. Posar-la en pràctica significa 

relaxar-nos nosaltres i desestresar el clima familiar.  

 

Per tant començarem l’entrenament des de nosaltres cap a ells, com 

si fóssim un mandala biològic, pensant des del cor (Annie Marquier, 

una de les autores més importants sobre creixement interior, en el seu 

llibre “El maestro del corazón” ens descobreix un cor infravalorat). 

A poc a poc veure’m com sense cap esforç, l’ona expansiva del canvi 

arribarà a tos els qui ens envolten. 

 

Imprescindible per a l’entrenament: cinta per a la suor, saber que ho 

podem fer i passar-ho bé fen-t’ho: 

 

1. Marcar-nos petits objectius, no cal estressar-se. A mesura 

que anem aconseguint petites fites la motivació per canviar 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html
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anirà creixent i serà més fàcil adonar-nos dels canvis. Ens 

podem centrar en alguna situació familiar determinada que 

ens tregui de polleguera (per exemple l’arribar tard a tot 

arreu. En els següents punts faré servir aquesta situació per 

exemplificar cadascun d’ells). 

 

2. Viure’ls com un repte. I que seria d’un repte sense una 

bona recompensa? Hem de fer un llistat de premis per a 

quan ho aconseguim. Si ho fem constanment amb els nostres 

fills, per què no ho fem per a nosaltres?  

 

3. Identifiquem per tant la situació, fet? Doncs ara l’escrivim i 

fem una descripció dels moments en que aquesta es fa 

present (Arribem tard a l’escola, quan quedem amb amics, 

quan anem al metge...). La descripció consisteix en 

especificar quines són les raons que creiem que hi ha darrera, 

ja que en el cas de l’exemple hi ha situacions en les que no 

arribem tard. 

 

4. Ara llegim el que hem escrit: las raons que hem posat 

depenen sempre dels fills o també de nosaltres? Recordem 

que el canvi l’hem de centrar en nosaltres, per tant no ens 

val dir «la meva filla s’aixeca mitja hora tard». Ho haurem 

de canviar per «l’aviso cada deu minuts, li dono primer 

petons però després li trec el llençol, li obro la persiana per a 
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obligar que s’aixequi...». Reescrivim la seqüència centrant-

nos en què fem nosaltres. 

 

5. Fem-nos ara la pregunta clau: Per a què   

La reposta pot anar des del fet que ells arriben tard també 

arribo jo a la feina, fins que em fa vergonya trobar-me la 

porta tancada i la mirada inquisitiva del conserge. Hem 

d’escriure tots els per a què que se’ns acudeixin. Els nostres 

fills estarien d’acord amb ells? És evident que no. Les 

nostres prioritats no són les seves prioritats. Ara podem 

entendre que ells no tinguin cap motivació per un objectiu 

que és nostre, no d’ells. És possible que per anar al cinema o 

a la festa de la seva millor amiga estiguin els primers a la 

porta. Per tant ja sabem que no és arribar tard sempre, sinó 

quan no hi ha cap motivació per arribar aviat o quan hi ha 

una motivació superior (dormir més estona, jugar, mirar-se al 

mirall...). 

 

6. Ara, quan hagi passat el moment, reconstruïm mentalment la 

imatge de la situació i sentim l’emoció que ens ha 

provocat. Ens posem cada cop més neguitosos? Ens fa 

ràbia? Ens sentim desbordats, esgotats? L’actitud lúdica pot 

canviar l’emoció que no desitgem i associar-la a un altre que 

nos faci mal  
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7. Construim de nou la imatge però aquest cop imaginant com 

ens volem sentir, malgrat que l’actitud dels fills continuiï 

sent la mateixa. El que canviem no és la situació sino el 

sentiment, donat que el nostre objectiu principal és sentir-nos 

bé al marge de les circumnstàncies. La teniu? Sí? A què 

resulta una sensació plaent? 

 

8. Ara imaginem varies solucions per tal d’arribar a aquesta 

sensació de tranquil·litat que volem que ens inundi. Algunes 

propostes :  

 A la meva filla li encanten les pessigolles, li 

proposaré que si en 5 minuts està esmorzant, tindrà 

una una ració extra. 

 Li faré uns esmorzars especials dos dies a la 

setmana. 

 Li avançaré el rellotge. 

 Compraré un despertador que fa llums de colors i 

música diferent per a cada dia de la setmana (la 

buscarem juntes). 

 Per a motivar-la li proposaré que els divendres a la 

tarda li donaré una sorpresa i l’haurà d’endevinar de 

camí a l’escola (anar a casa d’un amic, quedar-se 

més estona al parc, que la vagi a buscar algú diferent 

a l’escola,...) 

 



  ©Sílvia Penón. Estimar per educar a www.silviapenon.com     11 

9. Escollim la solució que més ens plagui i que ens veiem en 

cor de dur a terme Recordem que el nostre objectiu és la 

tranquil·litat interior, no pas aconseguir no arribar tard. Sé 

que sembla incoherent, però no ho és. A mesura que ens 

distanciem de l’emoció que ens bloqueja, les criatures ho 

saben i us ben asseguro que responen a la nova emoció, 

sense pressions, sense condicions. És com si ens diguessin 

«ara sí que t’escolto». 

 

 

Propostes lúdiques per a conflictes quotidians 

 

Un conflicte apareix quan hi ha un desequilibri entre dues pulsions, 

entre dos interessos diferents que provoquen un bloqueig. Si 

emocionalment ens bloquegem, acabem fent judicis de valor erronis 

sobre els altres, fins i tot sobre nosaltres mateixos, que ens alteren la 

percepció i acabem projectant la nostra por. Per exemple, quan no 

ens fan cas en alguna cosa que hem repetit mil vegades (o mil una), 

sentim la nostra autoritat qüestionada i apareix la nostra por 

inconscient a que el nostre fill no l’estigui reconeixent.  

 

Aquests situacions per si mateixes no són conflictives. És la nostra 

actitud qui acaba decidint si ho són o no. Per això els mateixos 

esdeveniments viscuts per dues persones diferents, generen resultats 

diferents. És com aquell vell acudit (poc graciós beró molt gràfic) en 

que es troben dos amics després de molts anys i un li diu a l’altre: 
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–Estàs fantàstic! Com és possible que no hagis canviat gens? Quin és 

el teu secret? 

–Déu ser perquè jo no m’enfado mai. 

–Au va!, tots ens enfadem alguna vegada. Segur que és per una altra 

cosa. 

–D’acord, doncs és per una altra cosa.  

 

Més que evitar el conflicte, el que resulta més interessant és aprendre 

d’ell. No us passa de vegades que us sentiu com Bill Murray a 

“Atrapat en el temps”? (una bona pel·lícula per dialogar sobre els 

canvis personals i no circumstancials). Fem el mateix una i altra 

vegada. Els conflictes tenen un perquè, no són aleatoris. El millor 

seria conèixer l’origen d’aquest i comprendre en aquell moment la 

reacció dels nostres fills. Però com aquesta guia només té l’humil 

pretensió de proposar alguns canvis en la vida familiar i no de ser un 

llibre sobre comportament humà, mentre tant posem la creativitat a 

treballar i intentem sortir de la roda del hàmster. 

 

 La curiositat és més poderosa del que pensem. Hi ha frases 

que fan sortir els infants del cercle en el que han caigut. 

Algunes d’elles poden ser:«tinc una idea, te l’explico 

després», «saps què em va passar ahir?», « mentre et 

raspalles les dents t’explico una història de quan era petita», 

«ui, em truquen! a veure si és la reina fada que li vaig donar 

el meu número per preguntar-li una cosa... ». No cal tenir 

una gran imaginació. És suficient en pensar en alguna cosa 
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que ens hagi passat i guarnir-la una mica. Mai falla.Les 

històries sedueixen fins i tot als adolescents.  

 

 Ens hem de convertir en radars humans de frases repetides: 

«estic farta de dir-te sempre el mateix, t’ho he dit mil 

vegades, no puc confiar en tu, sempre acabes fent el 

mateix...». Per prendre consciència de la repetició i que 

aquesta no té cap valor ja que no canviem res, posem 

0,20ctms cada vegada. Segur que acabarem pagant-nos unes 

bones vacances. Podem jugar al mateix amb ells amb el 

mateix objectiu. 

 

 Construïm una farmaciola de la pau interior. Cada membre 

de la família pot construir la seva pròpia. L’objectiu és 

aprendre en família que quan entrem en la muntanya russa 

emocional és molt difícil sortir sense marejar-se. En aquest 

moment la solució és allunyar-se i obrir la nostra farmaciola 

que ens retorna la consciència. 

Res més fàcil que posar dins una caixa (ha de ser bonica, ja 

feta o bé decorada per nosaltres) elements que ens serveixin 

per tornar a centrar la mirada en nosaltres mateixos. Poden 

ser fotos de records fantàstics, retalls de revistes de 

paisatges, pedres, minerals, flors seques que desprenguin 

olor, unes carioques, un mandala per pintar... Obtindrem 

millors resultats contra més coses posem que facin referència 
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a diferents memòries (visual, olfactiva, auditiva o 

cinestèsica). 

 

 Sempre que sigui possible, imitar la conducta que ens 

exaspera del nostre fill, però de manera exagerada i 

teatralitzada, li servirà per fer-li de mirall i alhora per a 

distreure’l. Ha de servir per això, no per ridiculitzar-lo ni 

riure’ns d’ell. Acostuma a funcionar molt bé si tots dos 

acabem rient, però si veiem que s’està sentint ridiculitzat, és 

millor aturar-ho i dir-li que només volíem fer un teatre per 

passar-ho bé junts. L’abracem i aprofitem per compartir com 

ens sentim quan ens enfadem i l’esgotament que ens provoca 

després. 

 

 Posem-los reptes! Si es tracta per exemple de conflictes 

relacionats amb hàbits d’ordre i higiene és pot introduir el 

temps com a motivació (un cronòmetre, un rellotge de sorra, 

un despertador, un temporitzador de cuina de forma 

divertida). Ells poden fer la seva proposta de record i 

aconseguir un petita recompensa (editorialminis és ideal pels 

petits) si aconsegueixen arribar. 

 

 Els globus són un recurs lúdic fantàstic. Davant d’un 

moment d’enuig (propi o de l’infant), podem inflar un globus 

vermell i un cop inflat, explicar-los l’analogia de com ens 

hem anat inflant d’emocions que no ens fan sentir bé. Poc a 

https://www.editorialminis.com/
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poc anem deixant l’aire (podem fer sorollets per fer-ho més 

divertit) i ho utilitzem com a metàfora per a que entenguin 

com és de fàcil anar deixant el que ens fa mal.  

 

Ensenyar-los a respirar és un sa exercici i de pas ens 

recordem a nosaltres mateixos el benefici de la bona 

respiració. Podem acabar fent un partidet de globus. Quan 

acabeu, torneu a compartir com us sentiu i si heu observat 

algun canvi. 

 

 Les titelles, els ninots o fins i tot qualsevol objecte (llapis, 

tisores, pinta...) ens poden servir per muntar un petit teatret. 

Podem preguntar als ninos que en pensen de la situació i 

com ho resoldrien ells, mantenint un diàleg al marge de 

l’infant que li permeti veure la projecció. El conflicte deixa 

de ser abstracte per passar a ser concret, moment en que serà 

més fàcil trobar una solució creativa. Segur que la criatura 

no podrà evitar intervenir. 

 

 Per acabar, recordem-nos que l’actitud lúdica no entén de 

rancúnies. Estar enfadats més de deu minuts és una pèrdua 

d’energia que no ens podem permetre. Per tant, passi el que 

passi, hem d’acabar amb una rutina de reconciliació a través 

de massatges en el plexe solar, una cançó, una abraçada 

d’ós... tot és benvingut, però el fonamental és poder 

perdonar-nos i dir-los que els estimem.  
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Per recordar 

 

Els nostres fills i filles sempre ens ofereixen una oportunitat de 

canvi. Ens donen la possibilitat de ser millors persones. Aprofitem-

ho, i davant d’un conflicte, traiem la nostra farmaciola d’urgència i 

preguntem-nos: 

 

 

 

 

 

 

Confio en que hagis trobat el teu unicorn. T’agraeixo que m’hagis 

acompanyat en aquest lúdic camí i espero retrobar-nos ben aviat.  

Et desitjo el millor. 

 

 


