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El teu nen interior
“Això va passar fa molt 
temps “,” no penso gaire-
bé en això “,” era un nen 
“... L’últi ma de les excuses 
és la que més impacta en 
senti r-la. 

Que fossis un nen no 
justi fi ca que el que va passar 
fos millor del que va ser, o 
menys dolent. 

Els nens senten igual 
que els adults, i a més tenen 
menys recursos per poder 
digerir la informació, els 
esdeveniments. 

Per això el que ens passa 
a la infància és tan potent, 
sovint s’encapsula en la 
nostra ment i és vívid com 
si hagués succeït ahir. 

A molts adults els sor-
prèn que alguna cosa que va 
passar fa molt de temps els 
pugui seguir emocionant.

Les experiències en la 
nostra vida compten des 
del primer minut que arri-
bem al món. Imagina que 
cada experiència és un peti t 
maó que va construint qui 
som. Alguns són maons més 
grans que altres. 

Per tant, tot el que ens 
ha passat col·labora a con-

formar qui som i la idea que 
ens hem fet de com són les 
coses. 

Si ens han pegat pensa-
rem que pegar és normal, 
i en realitat no ho és. Jus-
ti fi car certes accions en la 
infància pot suposar una 
ferida que no s’ha curat i 
que segueix fent mal a l’edat 
adulta. 

És norma general que 
ens convencin que madurar 
és deixar enrere una sèrie 
de coses: dibuixar, imaginar 
històries, somiar despert, 
riure obertament, jugar, fer 
experiments i sobretot ser 

espontani. Però ens obli-
dem que aquest és el camí 
pel qual aprenem. 

Si ens tornem adults 
‘molt seriosos’ acabem li-
mitant les nostres opcions 
perquè no hem alimentat la 
nostra creati vitat com fem 
de nens. Ens anem omplint 
de pors.

Sovint hem deixat tan 
enrere a aquest ‘nen inte-
rior’. 

Podem tenir la sensació 
de manca de sentit que 
ens porta a la insati sfacció 
vital. Per això, és important 
no oblidar-nos de mantenir 

una línia directa amb els 
nostres senti ments i desit-
jos amb què ens puguem 
comunicar assíduament. 

Aquestes preguntes et 
poden ajudar a veure si la 
mantens o no. I respondre 
amb monosíl·labs no val:

Et preocupa més fer 
les coses bé o les coses 
correctes?

T’agradaria tenir menys 
coses a fer o fer més coses 
que gaudeixis?

Per què fas tantes coses 
que no t’agraden si hi ha 
tantes coses que t’agraden 
i no fas?

Quin consell li donaries 
al teu nen del passat si po-
guessis tornar enrere?

Deixa parlar al teu nen 
interior.
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