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El pare que et va matricular

Separats

Potser sí que tenen raó quan di-
uen que l’estiu no és tan idíl·lic
comens fan creure els anuncis

decervesa.Potser l’encertenquandi-
uen que amb les vacances estivals la
convivència amb la parella es fa ine-
vitable,quenohiharefugisperama-
gar les desavinences. La qüestió és
queenaquestsúltimsmesossembla
ques’hagipropagatunaepidèmiade
separacions sentimentals entre les
amistats iconeixencesquetenim.És
comsialgúhaguésruixatambunes-
prai incolor l’airedelnostrevoltant i
hagués fetcaurecommosquestotde
parellesd’aquellesquesemblavenin-
destructibles. Sí, ja ho sé, són coses
quepasseninos’handedramatitzar,
ja fa tempsque,persort, esvaacabar
allòd’aguantar-se i ferelpaperot,pe-
rò això no evita la cara de tonto que
etquedaquanunsamicsetdiuenque
hohandeixatcórrer.Potserésculpa
de lespel·lículesamericanesqueens
han acostumat a sentir unamelodia
de violins premonitòria abans que
passialgunacosa importanta lavida
opotserésquemainosapsdeltotquè
passa pel cap dels que t’envolten. El
cert és queno, nohi ha violins ni res
queetprevinguidel cop.Ésmésavi-
atunatrobadacasual i llavorst’hodi-
uen. I davant la teva cara dedescon-
cert et donen una explicaciómés o
menys raonable si són els que han
pres ladecisió,obéesdesfoguendes-
concertatssisónelsques’hohantro-
batd’undiaper l’altre.

El que vedesprés ésmes omenys
previsibleperòencapcasagradable.
Et passes els dies següents rebobi-
nantamblatevaparella lespossibles
causes imotius, conscients tots dos
que se us escapa alguna cosa. I poc
després arriba el punt d’inflexió, el
dany col·lateral que explota dema-
nera subtil però inexorable. Sí, per-
quègairebésensevolerettrobesabo-
cat a haver de triar una de les dues
bandes,comsit’hiobliguessinelsfets,
posant-te inconscientment de part
delmésferit,delqueetnecessitamés
perremuntarelvol. Iaixíarribalapa-
radoxamés gran de tot el procés: el
dia que la teva dona i tu us adoneu
que,demanerasubtil, tambéheupa-
titunaseparació, lade l’altre,delque
nota que us feumés amb la seva ex-
parellaqueambell, delquecadacop
trucamenysfinsquearribaeldiaque,
quanet trobapel carrer, t’esbandeix
en dosminuts amb una excusa poc
convincent. Sé que no cal dramatit-
zar,peròquedosamics teussesepa-
rin ésunabonaputada.

Lluís Gavaldà

LluísGavaldà
és cantant

Així fa de
mare

Gemma Terés
“Aprenen quatre idiomes alhora”

Gemma Terés és periodista i mare del Pàvel i el Fiódor, de 4 i 2 anys i mig. Viuen a Berlín, al barri
de Friedrichshain. És corresponsal de Catalunya Ràdio a Alemanya, col·labora a Nació Digital,
parla sis idiomes, va cofundar la web Patufets pel Món i ara comença a escriure per a nens
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A
casa parlemen
rus i en català, i
quan el gran es
va començar a

sentir encuriosit per les
lletres, vaig demanar al
meu company que també
llegís amb el nen coses en
rus, perquè d’aquesta
manera li resultaria tan
familiar l’alfabet llatí
comel ciríl·lic. I ha funci-
onatmolt bé. Amés, fa
uns sismesos vam
començar a fer una cosa
que li agradamolt.

Explica-me-la.
Enviemcartes a la família.
Li fa cartes a lameva
mare, almeupare, a la
mevagermana, a les
meves àvies o a lameva
sogra, queviu enun
poblet perdut aRússia.
Això faque regularment
ell rebi cartes. Jo elshi lle-
geixo i després ell respon
fentundibuix. Jo acom-
panyoel dibuix ambel
quem’explica i ell escriu
quatre coses comhola,
petonsoel seunom.

Quèpassa a l’horade
sopar, per exemple?
Doncsquansopemjo
parlo encatalà alsnens i

lamevaparellaméso
menys l’enténperquè
parlamolt bé el francès.
Entrenosaltresparlem
rus i elsnens ens entenen,
i quanunnenm’hadedir
una cosame ladiu en
català, i quan l’hadedir al
seupareparla en rus.

I l’alemany?
Joprefereixoparlar amb
elmeucompanyen rus
perquèésmés suau,més
sentimental,mentreque
l’alemanyésmolt abrupte
i quanel parlespotsdonar
fàcilment la imatgede ser
massa tallant o arrogant.
Arabé, quanenshem
d’organitzar i parlarde
qüestionspràctiques, ens
passema l’alemany.Per
tant, a casa gairebéno fem
servirmai l’alemany. I
quanelPàvel sentia ale-
manydesconnectava,
comquenoera l’idioma
habitualni del pareni de
lamare, se’ndespreocu-
pava.Finsquenovaanar
a l’escolabressolnoel va
parlar.Vaestarnou
mesos sensedir res, tot i
que semblavaque l’ente-
nia. I de sobte, undia, com
si algúhaguéspremutun
botó, va començar apar-
lar alemanyperfecta-
ment. I ara, amés, ja parla

castellà perquèquan tor-
nàvemavisitar la família,
aGranollers, i duia els
nens a jugar al carrer, sen-
tienparlar castellà, i noel
vaig voler tancar a
aquesta realitat, així que
vaig trobarungrupde joc.

Quèésungrupde joc?
Ésuna trobadadepares i
mares ambnens, total-
ment gratuïta, ondel que
es tracta ésde fer queels
nens juguin.És així de
senzill.Uncopper set-
manahi anem.És comun
esplai però sensemoni-
tors. Per tant, elsmeus
fills aprenenquatre idio-
mesalhora, però sense
forçar-los, simplement
seguint el principiOPOL,
oneperson, one language.

Comt’espaviles sense
l’ajudadels avis?
ABerlínhihamolta gent
queestà sola, sense avisni
tiets, i el quenecessites és
crear xarxa.Hihauna
solidaritat entrepares
que funcionamolt bé. Per
exemple,mainohem
hagutdepagar aningú
per venir a ferde cangur.
Sempre sónunsamicso
altresque t’ajuden, per-
què sabenqueunaltredia
tu faràs elmateixper ells.

Comésel barri deBerlín
onviviu?
Ara Friedrichshain està
molt demoda. Tota la
part sud del barri és
plena de restaurants,
cafès, mercats. La part
on vivim ésmés familiar,
ambmolts parcs imolt
tranquil·la. Visc en un
carrer on només es pot
circular a 10 km/h i els
nens poden jugar sols a
la plaça.

Totsdos?El grannomés
téquatre anys.
Sí, i no sónelsúnics.És
pledenens.Pintenamb
guixos a terrao juguen
ambcotxes teledirigits.
Elsnens s’estanal carrer.
Aixòm’agradamolt.A
més, el granésmolt res-
ponsable i sempre cuida
el petit.

És fantàstic aixòque
dius.
És queBerlín és una ciu-
tatmolt tranquil·la. Res a
veure ambBarcelona. A
més, a ells els encanta
estar sols im’ho dema-
nen sempre. Els agrada
sentir aquesta responsa-
bilitat. Des del balcó els
veig jugar a la vorera i
quan tinc el sopar fet els
crido i pugen.e
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