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Portar xumet
Un bebè acaba de néixer i,
juntament amb la seva
primera muda, apareix un
xumet diminut... La majo-
ria de vegades, els nadons,
abans d’acostumar-se a
xuclar el mugró, i per tant
de saber fer el treball
bucal i maxil·lar que això
requereix, ja li han pres la
mida al xumet. 
Les persones grans som
les que els acostumem a
tenir-lo a la boca, empa-
rant-nos en la seva neces-
sitat de succió i
amagant-nos, alhora,
l’angoixa que ens pro-
dueix el seu plor.

De sobte, el temps
passa i aquell nadó ja té
tres anys i encara porta
xumet. Nosaltres decidim
fer-lo desaparèixer un dia
concret de la nostra vida,
sense tenir en compte que
aquest petit consolador
ha format sempre part de
la seva existència. 

Per a mi, portar
xumet no és ni bo ni
dolent, en tot cas ho pot
ser l’abús o el trencament
radical amb aquest ele-
ment, que no només
genera costum, sinó que
també estableix vincles
emocionals. Qui sap si, de
vegades, substitueix algu-

na abraçada que no tenim
temps de fer.
Sílvia Vega
Escola bressol Bambi. Barcelona

Xumets sí o no?
Tenint en compte, en pri-
mer lloc, que els bebès
neixen amb el reflex innat
de succionar i que, en
segon lloc, xumar
és una neces-
sitat fisio-
l ò g i c a

que te -
nen tots
els nadons,
és més que obvi
que els xumets són
necessaris i, algunes vega-
des, fins i tot aconsellables.

En general, l’ús de la
pipa s’ha d’abandonar

entre l’any i mig i els dos
anys, però sempre s’ha de
fer tenint en compte les
característiques de cada
infant, ja que n’hi ha que
necessiten usar-la durant
més temps, i això no ha de
causar cap trauma, ni a la
criatura ni a la gent gran.

A més, sota cap con-
cepte, no es

pot mar -
g i n a r

l ’ i n -

fant
ni dis-

criminar-
lo davant de

l’altra gent sense
conèixer abans les causes
de l’ús tardà del xumet.
Mai no podem oblidar que
cada criatura és un món i

que cadascuna viu en
unes determinades condi-
cions familiars, personals,
etc. que poden influir en
la restricció llunyana o
tardana del xumet. 

En qualsevol cas, són
els pares i les mares els que
han de decidir si els in -
fants l’han d’utilitzar i
quin és el millor moment
perquè el deixin. Aquest
fet, però, no s’ha de con-
vertir en un trauma que
porti la nena o el nen a
problemes més grans, com
per exemple rosegar-se
les ungles. Pensem que
l’ús del xumet forma part
d’una de les etapes més
boniques i entranyables
per les quals passa la vida
de qualsevol persona.
Flor Vidal (futura profesora)
A Coruña

El xumet
El xumet és un objecte
molt útil per calmar les
criatures en certs mo -
ments que ho necessiten,
però, per evitar malforma-
cions bucodentals, s’hau-
rien d’utilitzar només els
anatòmics. A mesura que
es van fent grans, convé
buscar unes alternatives
diferents de relaxació,
com ara jugar amb altres
objectes, cantar, parlar-li
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dolçament indicant-li que
és hora de dormir o de fer
tal cosa o tal altra, etc.
Mai no s’ha d’utilitzar
com si fos un tap a la
boca perquè l’infant calli,
sense més. És millor «dia-
logar» amb ell des de ben
aviat, a fi que nosaltres
sapiguem què ens vol dir
amb el seu plor i siguem
capaços d’oferir-li una
resposta adient al seu
nivell evolutiu, tot seguint
amb certa flexibilitat les
normes del que més els
convé per la seva edat. Els
pediatres i els mestres
poden ajudar les mares i
els pares en aquesta tasca.

Als dos anys, la nena
o el nen ja hauria de ser
capaç de distreure’s amb
altres joguines, si bé la
sortida de les dents pot
fer necessari l’ús puntual
de mossegadors. Cap als

tres anys, la criatura hau-
ria de saber parlar prou
com perquè el xumet li fes
nosa, i així li ho hem de
dir, reforçant-lo positiva-
ment perquè el deixi. 
Arantxa Aliaga 
Pediatra. Barcelona

L’element substitutiu
La necessitat o no que
tenen els infants de portar
xumet sovint està relacio-
nada amb els límits que
nosaltres, les persones
adultes, posem. És fre-
qüent veure un nadó utilit-
zant aquest objecte, en
general ho trobem habi-
tual. Sovint s’utilitza per
substituir el pit, el biberó o,
simplement, per calmar el
plor. A mesura que la cria-
tura va creixent i madu-
rant, té altres elements
que van suplint el xumet,
com ara el joc, la paraula

de consol, el menjar
sòlid..., llavors aquest
objecte moltes vegades
esdevé únicament un ele-
ment per calmar els petits
conflictes quotidians (pèr-
dua de la persona de refe-
rència, petita baralla amb
algun company o compan-
ya, enrabiada per alguna
cosa no obtinguda...). Així
doncs, el xumet és un estri
que es pot eliminar quan

creguem que l’infant té la
maduresa suficient per
enfrontar-se a les dificul-
tats que esmentàvem
anteriorment. Això no obs-
tant, hem de tenir clar que
és la persona adulta qui ha
de prendre aquesta decisió
i mantenir-se en la posició
adoptada.

Rosa Gimeno
Àgora Llar d’Infants. Barcelona
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