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LA CONTRA
Susan Perrow, contacontes, formadora de mestres, consultora i educadora de pares

“Els contes tenen
el poder de guarir ferides”
Per art del conte

Q

ANA JIMÉNEZ

uin ha estat el conte més important a la seva vida?
El que la va transformar. Una nit li
vaig explicar al meu fill gran, el Kieren, quan tenia set anys, un conte
tradicional anglès, Els brownies.
De què tracta?
D’un pare que havia perdut la seva dona i que
sempre estava enutjat. El fill li va preguntar a la
seva àvia perquè el pare s’havia oblidat de somriure, i ella li va explicar que els brownies, uns
follets, ja no anaven a casa seva a fer les tasques
domèstiques.
...
La història és llarga, però la qüestió és que el
nen del conte acaba entenent que ell ha de fer la
tasca dels brownies, així que, mentre el pare
dorm, ell neteja la casa.
Per què li va canviar la vida, aquest conte?
Durant unes setmanes el Kieren es va aixecar molt d’hora i va netejar la casa mentre jo
dormia.
Rondinava, vostè?
M’acabava de divorciar, probablement jo era
aquesta mare que s’havia oblidat de somriure.
Arran d’aquest esdeveniment, fa 32 anys, em
vaig prendre seriosament els contes i els hi vaig
dedicar la vida.

Què ha descobert?
Els contes parlen directament a la imaginació
dels nens, els obren mons i tenen el poder de
guarir-los les ferides, les pors i els mals comportaments; els incentiven i els eduquen. Sap
què li va dir Einstein a una mare que li va demanar consell per potenciar la ment matemàtica
del seu fill?
“Si vol que sigui més intel·ligent, expliquili contes al seu fill”.
...Quan ella va insistir en allò de les matemàtiques, Einstein va afegir: “...I expliqui-li més
contes si vol que sigui savi”. Si jo li hagués dit al
meu fill: “La mare va molt cansada i l’has d’ajudar”, creu que hauria funcionat?
No.
Per als nens el món imaginatiu i espiritual pot
ser tan real com el físic i quotidià, i creuen
aquell pont contínuament.
Hi ha contes per a cada situació?
L’experiència m’ho ha demostrat, com quan
una mare em va demanar ajuda per deslletar el
seu fill de tres anys. Vaig inventar el conte d’un
coala ja grandet a qui la seva mare ja no podia
carregaral’esquena.Elnenvacontinuardemanantelconte,elvaanarassimilantivadeixarde
mamar.
Increïble.
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El conte s’assenta al cap del nen, es converteix
enpartd’ell.Algúlivapreguntaraundelsmeus
fills als seus sis anys per què li agradaven els
contes. Ell va respondre: “Perquè pensen sobre
el que jo penso”.
Hi ha contes lluminosos en tota cultura.
Sí, i també podem aprendre a crear-los per
combatre la mentida, avarícia, timidesa, la ràbia, l’enveja... no hi ha comportament que un
bon conte no pugui il·luminar i transformar.
Els adolescents ja no en volen, de contes.
Novolensermons,calsersubtilperquèlahistòria els assoleixi, però jo he vist com el poder
d’un conte aconseguia que una noia que no volia sortir de casa amb la seva cadira de rodes
s’acabavaidentificantambunahistòriaiacceptant la seva situació.
Un simple conte, pot canviar la nostra actitud davant la vida?
Sí, i proposar-nos nous camins. Quan el meu fill
petit tenia cinc anys va sorprendre els grans
parlantdelafalsedatdePareNoel,ivaigdecidir
inventar un conte.
Quin era el seu missatge?
Que el Pare Noel és un esperit generós que entraenelsnensquansónprougransperconstruir els seus propis regals. Als meus dos fills grans
els va inspirar tant que van inventar quantitat
de regals per a amics i parents que van embolicar i van posar sota de l’arbre.
També existeixen contes per curar l’ànima dels adults?
Imparteixo seminaris a tot el món ensenyant
els adults a crear contes guaridors i la barrera
que em trobo per desenvolupar el seu pensament imaginatiu és l’escepticisme, però els resultats són evidents...
Va aconseguir que la Narració de Contes
fos assignatura universitària.
El Govern canadenc està fent molt d’esforç per
establir un currículum educatiu que posa el
conte en el centre del dia a dia de les classes.
Per a qualsevol assignatura?
Sí,elconteajudaacrearunaconnexióimaginativa amb l’assignatura i això augmenta la possibilitat que el nen s’entusiasmi amb el tema.
Quin conte l’ha ajudat, a vostè?
Quan estava a Kenya impartint un curs a la
Universitat de Nairobi, set homes armats ens
van segrestar al meu segon marit i a mi. Ens van
portar a un lloc on hi havia altres persones segrestades, a algunes dones les havien violat.
Un tràngol...
Vam sobreviure de miracle, però vam quedar
totalment traumatitzats. Vaig rescindir el contracte i vam tornar a Austràlia. Vaig acudir llavors a un seminari d’una famosa contacontes
nord-americana Nancy Mellon que en veure
els meus contes va cridar el seu editor anglès.
...I es va fer famosa.
Els contes solen partir d’una situació de desequilibri i a través d’un viatge s’arriba a una situació d’equilibri. La situació més traumàtica
de la meva vida em va portar a llançar la meva
carrera.
IMA SANCHÍS

GRANS VINS i GRAN SOPAR
Una oportunitat singular per tastar
els cinc Vins de Finca de Catalunya,
conèixer els seus diferents matisos de la mà
dels propietaris dels cellers i maridats amb
la proposta culinària del 7 Portes
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amb la col·laboració de INCAVI i RIEDEL

Aquesta mestra, que era
una mare divorciada a
càrrec de tres nens petits,
es va convertir per art del
conte en formadora de
mestres, professora de
contacontes en diferents
universitats, de la Xina a
Sud-àfrica. Ha dedicat la
vida a recopilar contes i
històries de totes les cultures i a establir un mètode
per crear contes terapèutics que imparteix en seminaris arreu del món
(l’últim, a l’acabada d’inaugurar Casa Rudolf Steiner
de Barcelona). Recull la
seva experiència de més
de 30 anys en una guia
pràctica, Cuentos sanadores (ING Edicions), una
ajuda perquè pares i educadors puguin gestionar
situacions difícils i desafiadores mitjançant les
històries de totes les cultures i els contes propis que
ha recopilat per guarir.

LLUÍS AMIGUET

18 de maig
21:00h.
55 €
(AFORAMENT LIMITAT)

ARNAU OLLER 2013
de OLLER DEL MAS

VINYA GIGI 2014
de JEAN LEON

MAS DE LA ROSA 2013
de VALL LLACH

CLOS MOGADOR 2013
de CLOS MOGADOR

TEIXAR 2012
de VINYES DOMÈNECH

Amanida de bolets
i verdures de primavera

Arròs Parellada

Turbot rostit a
la catalana

Colomí amb salsa
poivrade i parmentier

Pa amb xocolata, oli i sal
amb balsàmics
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Tinc 64 anys. Sóc australiana. He treballat al Govern australià per utilitzar el conte com a eina
terapèutica. Sóc casada i tinc tres fills i set néts. Formo part d’un partit polític que promou les
energies renovables. Tots tenim una espurna divina i som aquí per desenvolupar-la
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