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Infància
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S
i teniu o heu tingut 
fills entre els dos i 
els quatre anys 
sabeu què són les 

rebequeries. La criatura 
té un desig que entra en 
oposició amb el que els 
pares volen, i llavors 
s’ofusca i esclata. En 
aquest moment pateix un 
segrest amigdalí, certs 
neurotransmissors 
col·lapsen l’amígdala, el 
cervell és segrestat per les 
emocions. No saben com 
expressar què els passa. 
Els plors, els crits, les 
puntades de peu i tirar-se 
a terra no són una presa 
de pèl, són actes involun-
taris. “Com més petits 
són més exploten. A 

Els terribles 2  
i els horribles 3

“Relativitzes. Tots estem 
igual. És una etapa i s’aca-
barà. A més, l’Àlex és el 
segon i quan no ets mare 
per primer cop tot es 
porta millor, et preocu-
pes menys”. Tant ella 
com el pare de les criatu-
res, l’Òscar, coincideixen 
que ho passen pitjor quan 
les rebequeries són fora 
de casa. N’expliquen, amb 
complicitat, una de 
memorable de la Martina, 
la filla gran, en un centre 
comercial. “Havíem de 
marxar i la nena no volia 
deixar la zona de jocs. 
Vèiem que allò no acaba-
ria bé. Li proposàvem 
alternatives però no fun-
cionaven i no podíem 
esperar més. Va acabar 
cridant i plorant. Un 
espectacle. Vam esperar 
fins que es va calmar”. 

Fruit del context  
Segons la Louma Sader, 
mare, escriptora i funda-
dora de la comunitat 
Amor Maternal 
(www.amormater-
nal.com), el que més pre-
ocupa els pares de les 
rebequeries en llocs 
públics, a part de calmar-
los, és el què diran.  “Sen-
ten vergonya i culpa pel 
que pugui pensar la gent, 
per si els jutgen”, explica. 

Sovint aquest senti-
ment de culpa és fruit de 
l’estructura social actual: 
pares i mares amb una 
vida professional exigent, 
fent malabars per conci-
liar el màxim possible. 
Intenten suplir amb qua-
litat el poc temps que 
poden dedicar als fills. La 
Lídia Mullor, fundadora i 
directora de l’Escola 
Bressol Pessigolles de 
Terrassa, és conscient 
d’aquestes inquietuds. 
Per això des de la seva 
inauguració, ara fa quatre 
anys, organitzen mensu-
alment tallers, xerrades i 
trobades amb la partici-
pació dels pares. Aquest 
febrer han tractat la ges-
tió respectuosa de les 
rebequeries, amb una 
xerrada a càrrec de la 
Louma Sader.  

El taller ha tingut un 
èxit de convocatòria tan 
gran que han hagut de 
programar dues sessions. 
La Lídia reconeix: “Tot i 
saber que les rebequeries 
són un dels temes que 
més amoïnen, ens ha sor-
près l’allau d’assistència. 
Amb les primeres rebe-
queries els pares es qües-
tionen si és normal el que 
els passa i si ho estan fent 
malament. Quan saben 
que no cal preocupar-se 

Les rebequeries solen aparèixer a partir dels dos anys, quan la canalla 
comença a treure caràcter. Són situacions exasperants, però pares i 
fills poden aprendre molt d’aquests moments de crisi

 “Com més 
petits són,  
més exploten”, 
explica la 
psicòloga  
Rosa Jové

“Tots estem 
igual. És una 
etapa i 
s’acabarà”, diu la 
Mònica, mare de 
dues criatures

volen aprendre a gestio-
nar-ho”. 

Teoria i pràctica 
La Laia té sis anys, però de 
ben petita ja deia: “Jo sóc 
lliure, és la meva vida, vull 
triar les meves coses”. Els 
pares, l’Andreu i la Laura, 
van adonar-se que reco-
nèixer la seva llibertat 
funcionava: “Tens lliber-
tat per portar-te bé o 
malament”. Gairebé sem-
pre triava l’opció bona. 
Rosa Jové explica que 
“donar-los opcions i que 
prenguin decisions els 
ajuda a sentir-se més 
independents”. La 
Gemma és la petita de 
casa, té gairebé tres anys, i 
les seves rebequeries són 
més explosives. Li pre-
gunto a ella si a vegades 
s’enfada i em diu: “Sí, 
m’enfado i faig tonteries”. 
Però no són tonteries. 
“Encara que sigui normal, 
hem de fer-los cas”, diu 
Rosa Jové. “La majoria de 
casos passen amb l’edat. 
Només quan ultrapassin 
el que és més habitual cal-
dria preocupar-se”, afe-
geix la psicòloga. 

“Les teories per evitar 
les rebequeries –diu 
l’Andreu– em semblen 

mesura que es fan grans 
es comuniquen millor i 
les rebequeries tenen 
menys intensitat. Quan 
s’acaba la rebequeria se 
senten culpables i mala-
ment perquè ells no 
volien enrabiar-se”, 
explica Rosa Jové, psicò-
loga especialitzada  
en psicologia clínica 
infantil i juvenil, psicope-
dagogia i antropologia de 
la criança.  

L’Àlex té dos anys i 
està en plena fase del 
“no”. La seva mare, la 
Mònica, diu que ha llegit 
bastants llibres sobre cri-
ança però el que més la 
tranquil·litza és quan 
parla amb altres pares i 
s’adona que el que li passa 
al seu fill és normal: 

Mètodes infal·libles? 
Alguns consells 
e 
Tot i que no hi ha mètodes infal·libles al 100%, la psi-
còloga Rosa Jové proposa un protocol a seguir per 
gestionar les rebequeries. 
 
Quan són molt petits i no tenen domini del llenguatge 
eIntentem evitar allò que vegem que pot acabar 
sent origen d’una rebequeria. 
eDistraguem-lo amb qualsevol altra cosa. Si no fun-
ciona i esclata, ens quedem tan a prop d’ell com ens 
deixi. Si podem l’abracem i li expliquem que li fem com-
panyia, que l’estimem, i quan l’hi passi intentarem arre-
glar-ho. Fem el possible perquè se senti acompanyat. 
 
Quan són més grans i es comuniquen millor 
eComprensió: empatitzem amb ells i donem-los la 
raó. Podem esplaiar-nos reconeixent que és molt més 
atractiu seguir amb l’activitat que fan que deixar-la 
per dur a terme el que els proposem i que és l’origen 
del conflicte.  
Exemple: “Jo també preferiria continuar jugant, t’ho 
estàs passant molt bé i la veritat és que ara banyar-se 
fa una mica de mandra”. 
eEducació: amb una frase curta expliquem la 
importància de fer allò que no els ve de gust. 
Exemple: “Però véns bruta del parc i cal banyar-se”. 
eElecció: oferim-los dues opcions raonables. 
Exemple: “Saps què farem? Tries si ens anem a banyar 
molt ràpid i jugues una estona abans de sopar o si con-
tinues jugant mentre ho preparo tot per ficar-te a la 
banyera”. 
 
Si no funciona i té una rebequeria, l’acompanyem i 
esperem que l’hi passi. Que recordi que sempre que ho 
ha passat malament els seus pares han estat amb ella.
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aprenen a gestionar les 
seves frustracions, des-
cobreixen la mecànica 
del diàleg, que els con-
flictes poden solucio-
nar-se plantejant 
opcions i negociant. 
Si des de petits els 
guiem, els oferim 
comprensió i alter-
natives, seran adults 
amb criteri propi i 
amb capacitat 
de gestionar 
les seves 
emoci-
ons”.e

Famílies... parlem-ne 
 

Vigila que  
no s’embruti

És habitual que davant la neces-
sitat de fer desplaçaments, ja si-
gui en cotxe o en tren, per exem-

ple, mirem d’evitar situacions 
complicades i, per tant, busquem re-
cursos que ens els facilitin. Però això 
pot tenir una part negativa, perquè, 
potser, amb aquesta idea de buscar 
coses tan pràctiques per a cada dia i 
no tenir tanta feina, acabem impe-
dint que la canalla aprengui a fer les 
coses de mica en mica. És evident que 
ho podem menjar tot triturat, més rà-
pid i més fàcil, de manera que, fins i 
tot, no calgui que masteguem. Tam-
bé podem prendre tots els líquids amb 
una canyeta i, fins i tot, podem trobar 
aliments totalment preparats que im-
pedeixen embrutar la roba o la taula. 

També podem fer purés, i si hi po-
sem els llegums i el peix ja és un plat 
únic. De la fruita ni en parlem: les do-
sis de fruita diària envasades! Com 
ens volen ajudar per no haver de dis-
cutir i que tot sigui ràpid i net, alho-
ra que tenim assegurada l’alimenta-
ció completa i equilibrada! Mare 
meva! Això sí que és modernitat. I, a 
més, no és una idea esbojarrada d’una 
família o una persona, no. Tot això ho 
trobem al mercat. Potser que, posats 
a ser pràctics, acabem demanant les 
pastilles per menjar i ja ni haurem de 
passar per la cuina! 

Ara bé, arribats a aquest punt, ens 
hem de plantejar quin és el tema: ¿re-
soldre les situacions de cada dia, en-
cara que ens portin algun problema 
que ja resoldrem? ¿O evitar les difi-
cultats immediates com si això fos 
millor per a la canalla? ¿Realment és 
un problema embrutar-se o és un 
aprenentatge que s’ha de fer per, de 
mica en mica, poder acabar amb la 
taula més neta? Potser no és tan greu 
que es taquin, i menys quan, sortosa-
ment, avui en dia hi ha rentadores i 
productes que van força bé. 

¿Oblidem potser que la canalla ha 
de poder aprendre-ho tot practicant? 
No naixem amb habilitats, cal apren-
dre a caminar, a menjar, a escriure, a 
parlar i a practicar. Sobretot a practi-
car, i entendre que de mica en mica ho 
farem millor. A vegades ens perdem 
per buscar eficàcia i oblidem que cal 
temps i deixar de trobar problemes a 
les situacions quotidianes, que, en lloc 
de ser problemes, són la mostra de com 
la canalla va creixent. Segur que arri-
barà un moment en què veurem aquest 
progrés, i si s’embruta més del comp-
te perquè no vigila, també aprendrà 
una cosa nova: cal netejar.

M. Jesús Comellas 

Maria Jesús 
Comellas  
és doctora  
en psicologia  
i pedagoga

Aprenem jugant 
Des de la tauleta 
e 
A finals del 2013 va sortir 
al mercat l’apli Bye Bye 
Fears, un joc educatiu per 
superar rebequeries i 
pors infantils. Una crea-
ció fruit d’un any de feina 
entre Fluff, una empresa 
dedicada a la innovació de 
joguines, i el desenvolu-
pador Digital Dive Studio.  

Fluff s’enorgulleix de 
crear les úniques jogui-
nes guardonades per psi-
còlegs. Marta Rueda, psi-
còloga i cofundadora de 
l’empresa, explica: 
“Teníem clar que els 
nens s’expressen molt bé 
a través del joc. Vam 
començar fent quatre 
peluixos per als nens, 
acompanyats d’e-books 
per guiar els pares. 
Volíem anar més enllà, 
els contes podien ser una 
via però els nens tenen 
un paper passiu, en canvi 
el videojoc ajuda a identi-
ficar emocions, estimula 
el nen a aconseguir 
objectius i és útil per 
mantenir una conversa 
sobre el joc”.  

Resulta difícil plasmar 
l’ansietat i la frustració 
que senten els nens quan 
s’enrabien, possiblement 
per això hi ha pocs llibres 
que tractin les rebeque-
ries i cap aplicació ho feia 
fins que va aparèixer Bye 
Bye Fears. La idea inicial 
va ser un joc de realitat 
augmentada, però des-
prés de provar-lo amb 
nens el van modificar fins 
que tant creadors com 
jugadors potencials que-
daven satisfets. El resul-
tat són quatre jocs dife-
rents, un per cada 
personatge, per tractar 

rebequeries i 
pors (al 
dolor, al 
rebuig i pors 
nocturnes), 
amb un pri-

mer nivell gra-
tuït i dos més de 

pagament, a més 
d’un espai perquè els 
pares entenguin què 
passa pel cap dels 

nens i on trobaran 
consells pràctics escrits 

per psicòlegs. 
També han creat un 

blog (Blog.fluff.es) on 
escriuen posts cada dia 
laborable per solucionar 
dubtes sobre l’educació 
dels nens, pengen vídeos 
entretinguts, consells, 
manualitats i més.e 

 
Apli: Bye Bye Fears 

Edat: 3-8 anys 
Idioma: castellà 
Plataforma: iOS 

www.fluff.es

Lectures recomanades 
Llegir sobre el tema pot ajudar pares i mares a saber 
què són les rebequeries, saber per què els seus fills en 
tenen i aconseguir eines per poder gestionar aquestes 
situacions. 
Ni rabietas ni conflictos 
Rosa Jové, La Esfera de los Libros, 2011 
Reflexiones sobre crianza respetuosa 
Louma Sader, Amor Maternal, 2012 
No más rabietas 
Isabelle Filliozat, Editorial Oniro, 2012 
e 
També hi ha lectures que poden ser útils per treballar 
amb nens els moments de pèrdua de control, perquè 
sobretot a partir de certes edats poden identificar 
situacions que ja han viscut en pròpia pell. 
Quina rebequeria! 
Mireille d’Allancé, Editorial Orimbo, 2004 
Cuando estoy enfadado 
Trace Moroney, Ediciones SM, 2007

innocents. Passar de la 
teoria a la pràctica és difí-
cil. La clau és no perdre 
els nervis. Així se t’acudei-
xen certs recursos i pots 
reconduir la situació”.  

Professionals de la psi-
cologia i de l’educació 
coincideixen que les 
rebequeries formen part 
del creixement dels nens, 
que d’aquests moments 
de crisi en podem apren-
dre molt. “És un pas 
d’autoafirmació –afirma 
la Louma Sader–, desen-
volupen el seu criteri, 

GESTIÓ. A les criatures de 
2 i 3 anys els costa molt 
entendre i, per tant, 
gestionar les seves 
emocions. Per això és 
important que els pares 
els acompanyin.
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