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ELS LÍMITS QUE POSEM ALS NOSTRES FILLS 

 
 

- Realment calen?  
- Però què són? 
- Per què ens costa tant mantenir-nos ferms quan és necessari?  
- Podem posar límits sense danyar la integritat de l’Infant? 
- Com ens ho podem fer per no ser tan autoritaris, i tampoc massa laxes? 

 
 
Quan ens fem aquestes preguntes, ens estem preocupant per l’educació dels 
nostres fills. Tots volem el millor per a ells!  
Però hi ha tants models, tantes teories, tants llibres... 
...i tant poc temps! 
 
Pretenc compartir amb vosaltres una visió global de la criança i l’educació, basada 
en força teoria, molt de sentit comú, i sobretot en la meva pròpia experiència com 
a mare. 
 
Abans que res, és important mirar els nostres fills com a éssers humans que són, 
en unes edats en què són completament dependents de nosaltres i regeixen gran 
part de la informació que reben a través del cos i les emocions, basats en un món 
absolutament sensorial. 
Nosaltres en canvi, per desgràcia massa sovint, hem oblidat el nostre cos, i les 
nostres emocions estan tant endinsades que no les tenim en compte.   
En quan a la nostra tasca de p/mares, estem molt preocupats en que els nostres 
fills siguin independents, quan abans millor. 
A això li podem sumar les amenaces que ens arriben diàriament per diferents 
mitjans i que ens fan veure als nostres fills com una amenaça.  
Si entrem en aquest joc, tenim efectivament un gran problema al davant; i és que 
combatre l’enemic és tasca dura i esgotadora. 
 
La meva proposta professional i la meva vivència com a mare és recordar-vos que 
els nostres fills no són mai enemics nostres.    
 
Si és agafats de la mà que decidim emprendre el camí que ara ens uneix, m/pares 
i fill/es, i estem oberts a aprendre també d’ells; doncs tenim al nostre poder fer 
de la m/paternitat una gran aventura; esplèndida i sorprenent.  
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1) Què són els límits? 
 
 
      Ens enceguem amb la duresa de la paraula, i perdem l’essència del que 
realment ens correspon com a p/mares o educadors, mestres, etc. 
El nostre rol, com a “educadors”, com a “guies” dels nostres fills, és aportar-los 
uns valors de la vida.  
Uns valors que només tindran veu si nosaltres mateixos els vivim com a nostres i 
els tenim integrats en les nostres vides. 
 
Exemple: 
 
Sempre explico que no cal per res forçar un nen a dir-li “gràcies” a la botiguera, 
quan probablement estar en una edat en que té molta vergonya. El que cal, és no 
oblidar de dir-li nosaltres gracies a la botiguera, així com a la nostra parella, als 
nostres fills, etc., en el dia a dia.  
 
Els nostres fills no faran allò que volem que facin, sinó allò que fem. 
 

I els valors que tindrem cadascun de nosaltres o les normes que posarem a casa no 
seran sempre iguals; i d’aquí la importància de la coherència.  
Si intenteu transmetre uns valors que no creieu vosaltres mateixos, no espereu que 
els vostres fills hi creguin: 
 
No espereu dels vostres fills que no diguin mai mentides si vosaltres les dieu:  s’ha 
acabat la xocolata... la Mireia no és a casa seva a aquesta hora...no fan dibuixos a la 
televisió... 
 
El sentit comú em diu que si respectem els propis valors i mantenim certa 
coherència entre allò que fem i allò que demanem que facin els nostre fills; tot 
serà més fàcil. 
 
Uns p/mares seran més exigents a l’hora dels àpats; uns altres no hi posaran tanta 
importància i en canvi seran més prudents a l’hora de deixar els seus fills marxar 
de casa; i uns altres consideraran bàsic uns bons principis de cortesia. 
Si transmetem aquests valors als nostres fills des de la vivència i la coherència, 
serà més fàcil per a tots. 
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Posar límits a un Infant, en realitat no és més que transmetre-li uns valors que 
creiem importants i que nosaltres mateixos seguim en la nostra vida. 
Aquests valors, que tot seguit situarem una mica, només adquireixen poder si els 
transmeteu des de la convicció i el sentit comú, que serà diferent en cada nucli 
familiar. 
 
   Exemple:  
 
Un nen entén molt millor que els seus pares no el deixin menjar xocolata avanç de 
sopar, si els pares estan convençuts que no li és bo i li expliquen el perquè; que no 
pas si li prohibeixen menjar-ne per tal de què aprengui qui mana a casa, o perquè 
creuen haver llegit en un llibre tal cosa, tot i que no comparteixen l’opinió. 
 

 
 Les normes que imposem poden ser per: 
 
 

* Valors morals: 
 
        Exemple:    
 
            A casa respectem les diferents cultures i religions, i no ens 

agrada sentir-te riure d’altres nens que puguin ser diferents a 
nosaltres 
 

* Valors educatius: 
 
         Exemple:    
 

No podràs anar a la festa mentre et quedin deures per acabar. 
Prioritzem la feina feta avanç de poder anar a jugar i no volem 
passar el cap de setmana amb la mateixa discussió. 

 
* Per necessitats: 
 
          Exemple:    
 
             Estic molt cansat, he tingut un dia dur a la feina i necessito una 

estona de repòs. Us demano que no crideu per casa durant una 
estona. 
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2) Per què cal posar límits, normes o valors? 
      
 
    Si enteneu com a posar límits senzillament imposar una autoritat, doncs 
probablement tingueu problemes amb aquest tema. Us costarà fer-vos respectar i 
respectar-vos a vosaltres mateixos, ja que no teniu clar per què esteu actuant de 
determinada manera: o esteu seguint un model que heu viscut, o us estan fent 
creure que correu el perill de que els vostres fills siguin uns “mal educats”. 
 
    Els valors i les normes són necessaris a l’Infant, perquè no es perdi, com a guia 
de Camí.  
Li són importants com a guia, i també com a punt d’inflexió, per poder discutir-los, 
valorar-los, o inclús saltar-se’ls, segons l’edat. 
 
Li serà útil aprendre que a vegades hi ha coses que no les pot fer encara que li 
agradaria. 
L’ajudarà aprendre a discutir amb el seu entorn sobre el que li agradaria poder 
fer, i, tot i ser escoltat, fracassar. 
I també li és important aprendre a convèncer l’adult que ell pot tenir raó o una 
bona solució, i fer-nos així, a vegades, canviar de parer. 
O també que si es salta alguna norma, pot tenir conseqüències. 
 

...vaja, com la vida mateixa... 
 
 
Si no hi ha valors en una família, si l’Infant no té punts de referència, és fàcil que 
es perdi, o que segueixi buscant aquest “límit” introbable  (portant-se 
repetidament malament, fent entremaliadures, experimentant amb els límits de 
velocitat, amb la droga, etc...) 

 
Hi ha hagut una generació molt autoritària, en que els fills havien de dir “amén” a 
tot, i fer exactament allò que se’ls menava. Podríem visualitzar aquests límits, per 
usar la paraula més comuna, com dos parets de formigó ben altes i imponents, a 
cada costat del nostre camí. És fàcil imaginar que, o ens donem cops de cap a la 
paret contínuament, o decidim abaixar el cap i anar caminant sense prendre 
iniciatives (rebel·lió o submissió). 
 
Com a efecte polar, vivim també un moviment de molt més laxisme, en el que els 
pares deixen total llibertat als seus fills, no imposant absolutament cap norma. 
Aquí podríem visualitzar un gran prat que no acaba mai. En aquest cas és fàcil 
també imaginar com d’intrigant ha de ser la recerca per descobrir a on carai deu 
acabar aquest prat. 
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La meva proposta és de trobar un equilibri entre aquests dos punts, ja que s’ha 
comprovat que no acaben de funcionar.  
 
Un equilibri on l’amor i el respecte siguin sempre presents. 
 
M’agrada visualitzar-ho com un camí sinuós, ample, florit, envoltat de algun llac i 
muntanyes majestuoses, ...;  
un espai on podem experimentar, observar, rectificar, nedar en aigües 
profundes; protegits per les muntanyes que sempre estan: presents i 
silencioses. 
 
    

 
 
 
 
Per això, vull obrir amb vosaltres 2 temes que a mi m’ajuden molt a l’hora de 
conviure amb els meus fills. 
 
 
 

* Falses creences actuals: 
 

a) “Mimar és malcriar” 
b) “ L’Infant no sap” 
c) “ L’Infant ho sap tot”                  
 
 
 
 

* Les emocions: 
 

d) les dels nostres fills 
e) les nostres                                
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 Falses creences 
  
 
 
    a) “Mimar és malcriar” 
 

En cap cas podem confondre mimar amb malcriar! 
 
Mimar vol dir donar “mimus”, és a dir amor, afecte, “carinyo”...Això no fa mai 
mal a ningú. 
 
Al contrari, estem potenciant l’autoestima dels nostres fills, la seva 
confiança i el seu amor pels altres. 
Abraçar els nostres fills, acariciar-los, petonejar-los; són algunes de les 
coses que no fem prou sovint en la nostra cultura, sobretot quan hem 
retornat a la “vida quotidiana”, amb feines i escoles, i que el factor “temps” 
ens fa prioritzar allò que creiem més important; com que aprengui a cordar-
se les sabates sol, ... 
 
Per lligar-ho amb el tema que ens uneix avui, estic absolutament convençuda, 
que aquells p/mares que “mimen”  molt els seus fills són també els que tenen 
més capacitat de mantenir-se ferms a l’hora de posar alguns límits que 
creuen importants, ja que al provocar una situació conflictiva amb l’Infant no 
posa de manifest cap dubte en quan a l’amor que es porten mútuament, i 
generalment aquests m/pares no estan habitats pel sentiment de culpa, que 
tant de mal ens fa. 
 
 
Exemple:  
 
    No vull que el meu fill miri avui la televisió, ja que fa dies que la mira i que 
no acaba els deures ni pren cap altre iniciativa de joc. Li dic i això li provoca 
frustració i ràbia, segurament plorarà. I jo em mantinc ferm, ja que estic 
convençut del que estic fent, i que això no posa en dubte tot el que l’estimo i 
no impedeix que després li faci aquell massatge que tant li agrada. 
 
 
En la mateixa situació, és fàcil veure com un  m/pare que no hagi establert 
uns bons vincles afectius amb el seu fill/a es troba amb un sentiment de 
culpa i acaba posant la televisió davant la seva frustració. 
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b) “L’Infant no sap”   

 
Tenim en la nostra cultura tendència a frenar els impulsos d’aprenentatge 
dels nostres fills. És a dir que li fem tot abans de donar-li l’oportunitat 
d’aprendre: cordar-li la jaqueta quan mostra dificultat, solucionar-li la 
baralla amb el germà, preparar-li la bossa de piscina, etc...  
En part per manca de temps, i en part per manca de confiança envers ells:  
 
   “ Vigila, cauràs! “, “ Ull! Que et faràs mal!” 
  “ Ja t’ho deia jo...”  “ altre cop t’ha caigut el got!” 
  “ Sempre et passa igual, no hi ha manera que aprenguis...” 
 
Són algunes de les tantes frases que els diem contínuament, i que no els 
ajuda a confiar en ells mateixos i per tant experimentar i progressar. 
 
 

 
 

 
Val molt la pena canviar la nostra actitud i permetre a l’Infant ser molt 
més participatiu. 
 
Exemple: 
 
  Deixar-lo rentar els plats encara que ens quedi la cuina feta un mullader, o 
encara millor rentar les maduixes! Recordo com en Martí, el meu fill, li 
encantava rentar les maduixes....i sabeu per què? Doncs perquè després feia 
servir la safata de vaixell i jugava amb l’aigua que tenia a la pica! 
El resultat és que ara amb 6 anys li agrada rentar les cassoles i ja no cal ni 
repassar-les! 
 
  També recordo la primera vegada que van tallar verdures amb ganivets de 
serra: com vaig haver de recordar les respiracions de ioga per no dir res i 
confiar amb la seva capacitat de concentració i vigilància. 
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c) “L’Infant ho sap tot” 
 

Per altre banda, estem constantment exigint al nen/a que sàpiga sempre    
com s’hauria de haver comportat, el que hauria de haver fet o dit, o 
inclús el que hauria de sentir ( en les emocions ho tractarem). 
 
Estigueu ben segurs que quan el vostre fill/a no fa allò que s’esperava de 
ell/a, no és per fer la “punyeta”.  
 
O està reclamant atenció, i ja no sap com fer-ho, o s’ha equivocat, o no se 
li havia passat pel cap que pogués fer-ho d’una altre manera (sense cridar 
per exemple). 
Si en lloc de cridar-lo, amenaçar-lo o castigar-lo li expliqueu el que 
espereu de ell/a, com podria fer-ho una propera vegada, o inclús si 
l’animeu a corregir el que ha passat (amb l’escombra podràs recollir els 
trossos escampats al terra), indiscutiblement l’estareu ajudant molt més.   

 
 
 
 

 les emocions 
 
 
 
a) les dels nostres fills: 
 
 
Les emocions agradables dels nostres fills generalment no ens preocupen, tret de 
si estan portades a l’extrem i ens molesten:  
 
 

alegria, felicitat, tendresa ... 
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És amb les altres que ens sorgeixen dificultats, ja que ens connecten amb les 
nostres emocions menys acceptades:  
 
 

la ràbia, l’agressivitat, la tristesa, la por, ... 
 
 

 

 
 
 

Totes les emocions són vàlides! 
No n’hi ha de bones o de dolentes! 

En tot cas, les accions que desencadenen són les que potser no acceptem. 
 
 
 
És a dir: 
 

El meu fill pot tenir ràbia o enfadar-se; tots portem   
aquestes emocions dins nostre i en algun moment, per 
alguna situació, les sentim.   
És important que la pugui expressar. 
 
El que no acceptem, en tot cas, és que la utilitzi contra 
una persona (pegant-la) o un objecte (trencant-lo). 
Aquí tenim un límit, una norma. 
 
Se li pot proposar cridar, picar un coixí, dibuixar el que 
sent, escriure,... segons l’edat i el caràcter de l’Infant. 

 
 

Reconèixer la seva emoció l’ajudarà a integrar-la i a conviure amb ella. 
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En un altre moment pot estar trist.  
 
      I el “no passa res” no l’ajudarà en absolut! 
 

 És reconeixent-li la seva tristesa des de la nostra 
tranquil·litat (ja que no ens fem nostra la seva 
emoció!) que li permetem expressar-la, i per tant 
“estar-hi” per després poder passar a una altra 
emoció. 
 
 
 

Exemple: 
                                                
La millor amiga de la meva filla canvia d’escola el proper curs. La notícia l’ha 
afectada molt.  
Per “salvar-la”, “protegir-la”, jo li dic que no passa res, que estarà al poble del 
costat i que la podrà trucar quan vulgui. 
 
El que estem fent és negar l’emoció que està vivint, fent-la així encara més difícil 
de conviure, ja que: “si la mare o el pare em diuen això, és que no està bé que 
estigui sentint el que sento”. 
 
Com fer doncs per acompanyar el nostre fill/a en les seves emocions?! 
 
Acceptant-les, convivint-te-les, per molt que no ens sigui fàcil o agradable. 

 
Seguim amb el mateix exemple:   
 
Així que estàs trista que la Joana marxi el proper curs? I és que sou molt 
amigues, sovint us truqueu i quedeu. Deus estar molt trista. 
Vols fer-li un dibuix per expressar-li el teu dolor?  
 
És una de tantes maneres de acompanyar. 
 
Segurament no estalviarem llàgrimes i dolor al nostre fill/a, però el regal 
de futur que li estem fent és incalculable. 
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b) i les nostres: 
 
Ara no m’estendré amb aquest tema, que requereix tot un llibre en si ( i ja n’hi 
han de molt bons!). Però si que l’esmento, ja que la pròpia dificultat a moure’ns 
en les nostres emocions és la que fa que anul·lem les dels nostres fills. 
 
Us suggereixo que cada vegada que l’emoció del vostre fill/a us posi en una 
situació de tensió, de malestar, o de negació; aprofiteu l’ocasió que us porta la 
vida per veure què és el que us passa a vosaltres: 
 
     - Què és el que fa que us sàpiga tant de greu veure el vostre fill/a trist?  
     - Què és el que fa que li negueu el dret a estar enfadat? 
 
Quantes vegades hem mentit als nostres fills per què no “pateixin” o per què no 
es posin tristos, creien així que els estem “ cuidant”, “salvant” del món tan cruel 
en el que vivim! 
 
L’error ens ve per dues bandes: 
 

- Per una part, la nostra pròpia dificultat amb les nostres emocions, com 
acabem de veure. 

 
- Per l’altra part, la creença que el nostre rol de p/mares és fer feliços als 

nostres fills. 
 

Amb aquest últim punt vull acabar, citant-vos al Dr. Ginott, ell mateix citat en el 
llibre d’Adele Faber i Elaine Mazlish, “ Padres liberados, hijos liberados” : 
 
[ ... ] Ojalá supiera la forma de convencer a los padres de que el sufrimiento puede 
potenciar el crecimiento, de que la lucha puede fortalecer el carácter. Los padres 
desean tanto que sus hijos sean felices que a menudo les privan de las experiencias 
de decepción, frustración y dolor que hacen madurar. [...] 
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Conclusió: 

 
 
No ens adonem de quantes vegades al dia, sovint per falta de temps, “tallem” 
les iniciatives que els nostres fills, que anhelen imitar-nos, intenten 
començar.  
I moltes vegades ignorem les seves noves habilitats, que ens generen més 
feina al nostre entendre. 
De la mateixa manera, els neguem aquelles abraçades que tant necessiten, 
per no malcriar-los, com alguns encara aconsegueixen fer-nos creure. 
 
El resultat és una criança difícil, poc agradable i gens valorada, en la qual la 
“falta de temps” és protagonista.  
 
Ens ajudarà sempre recordar que l’Infant és abans que res una persona. 
 
Posem-nos al seu lloc, i observem com la majoria de vegades nosaltres 
mateixos no acceptaríem que ens tractessin com ho fem amb ells (Au, no 
ploris, no n’hi ha per tant...ja ho dèiem que acabaria malament la teva amiga, 
se li veia a venir que tant de córrer tindria un accident al final...i sort que no 
ha estat pitjor... ). 
 
I què té a veure tot això amb el tema que ens ocupa avui dels límits?! 
 
Doncs bé, el més probable és que quan imposem als nostres fills els nostres 
límits, les nostres normes, els nostres valors, o com els hi vulguem dir, ens 
toparem amb la seva ràbia, la seva frustració, la seva tristesa, entre altres. 
 
Quant més capacitat tinguem en conviure amb les nostres emocions,  
més capacitat tindrem d’acompanyar les dels nostres fill/es.  
I quant més capacitat tinguem de sostenir les emociones dels nostres fill/es, 
més capacitat tindrem a l’hora de mantenir-nos ferms en allò que valorem 
important. 
 
Si ampliem la visió a anys vista, veurem com tots ens beneficiarem d’aquesta 
inversió de temps. 
 
Inversió de temps, de confiança... de solidaritat. 
Inversió d’afecte, amor i respecte. 
 

 
Fanny Mugny Roca 
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