
C o n s t e l · l a c i o n s
A n d r e a  L a c u e s t a  Ve l i l l a





Constel·lacions
Un storyboard i una micro-animació sobre les relacions mare- 

f illa
Andrea Lacuesta Velilla

DEPARTAMENT DE DIBUIX
Àmbit: Dibuix
FACULTAT DE BELLES ARTS
UNIVERSITAT DE BARCELONA

NIUB: 16266843
Tutor: Raimon Arola

Curs acadèmic 2015/2016
Treball Final de Grau
Grau de Belles Arts



                                           
                                    

   RESUM
  
“Cuando una mujer da a luz a una niña, se enfrenta a sus pro-
pios conflictos del pasado que todavía estàn sin resolver y con 
las esperanzas y sueños del futuro.”*1  

Aquesta frase defineix l’eix central del meu treball.
      Amor-odi, acceptació-rebuig, allunyament-acostament, són 
sentiments que caracteritzen, amb major o menor intensitat, el 
vincle més profund que existeix a la vida de tota dona, la rela-
ció amb la seva mare.
       Investigo sobre les relacions mare-filla, des de la psicolo-
gia com s’aborda aquest tema, en el context d’ara com es viu 
aquesta relació, com la vivim les dones, i a través d’un concep-
te que mai havia sentit a parlar, les constel·lacions familiars. 
Em vaig començar a interessar per continuar la meva investiga-
ció seguint aquesta idea de les constel·lacions.
       Aquest treball explica la meva història personal, però 
també la de moltes altres dones que han passat, estan passant 
o passaran per aquest recorregut de creixement inevitable de 
la nostra vida.
       Un Storyboard y una micro-animació en 2d sobre rela-
cions entre mare i filla, que es transmet de generació en ge-
neració. El procés emocional, els conflictes i les ferides que es 
generen, i com s’arriba a valorar i perdonar i es tanca una 
altre vegada el cicle.

1 La Revolución en la Relaciones Madre Hija. pag 20. 

                                    

   ABSTRACT

“Whenever a woman gives birth to a baby girl, she faces her 
own unsolved past conflicts, her hopes and dreams”
 

This sentence defines my project’s core. 
 Love-hate, acceptance-rejection, approach-remoteness 
are feelings that summarize, to a greater or lesser degree, the 
deepest bond that exists in every woman’s life, mother-daugh-
ter relationship.
 My research on the mother -daughter relationship, from 
a psychological point of view, the current context of this rela-
tionship, how do we as women get through it, and by a new 
concept called family constellation. This new concept made me 
address all my research for this project towards the family cons-
telation idea.
 This project explains my personal experience, but also 
experiences from other women that have or had been through 
and also women that will be through  this personal growth path 
in our life.
 One Storyboard and one micro-animation in 2D about 
mother-daughter relationships, that is transmitted from gene-
ration to generation.  The emotional process, conflicts and 
wounds that are generated, and how we can value everything  
and forgive to end the cycle.
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Aquest treball li dedico a la meva àvia i sobretot a la meva mare, 
qui davant de les dificultats sempre m’estima com ningú ho sap fer.
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“Mamá...Ya he decidido de que voy hacer 
mi Trabajo de fin de grado.”
“Ah muy bien. ¿Sobre qué?”
“Sobre nosotras.”
Silencio.
“¿Qué pasa?”
“Nada. Me sorprende. Sólo eso.”
“Porque?”
“Por nada, porque no pensaba que de 
nuestra relación pudieses hacer un trabajo.  
Porque me da miedo.”
“No tengas miedo mamá.”

Història de la mare

La meva mare és la germana gran de 
quatre germans. Va néixer a Barcelona, a 
la Trinitat Vella. Va créixer sent una dona 
forta, independent, treballadora, creativa, 
bonica, una filla exemplar que  s’ocupava 
dels seus germans i ajudava a la seva mare 
en tot, una mare que com ella era treballa-
dora com no hi havia cap.   
  La relació entre la meva àvia i la meva 
mare havia estat molt caòtica, però tot i així 
sabien ambdues que si es necessitaven es 
tindrien l’una a l’altra. 
     La mare no es callava res, creava en-
frontament, i això va fer que el meu avi i la 
meva mare tinguessin més apropament. 

Per aconseguir una bona història primer he 
de saber els aspectes que es mantenen a 
manera de constants en les relacions mare-fi-
lla, és a dir, si bé cada relació té les seves 
particularitats, la veritat és que totes conser-
ven punts en comú que val la pena investi-
gar, delimitar, reconèixer i donar informació 
sobre això.        
   Des de la psicologia i la teràpia de les 
constel·lacions familiars, amplio el camp 
d’investigació a través d’una mirada més 
general. Les constel·lacions parlen de pro-
blemes no resolts per generacions que ens 
precedeixen, però aquestes generacions 
han format part de la societat en la que vi-
vim. Per tant primer hem de tenir clar quins 
factors relacionats amb l’ambient cultural 
i l’ambient personal del desenvolupament 
d’una dona intervenen directament en la 
creació d’aquests moments específics pels 
quals tota mare i tota filla han de passar 
per construir la seva relació, des de l’ins-
tant en què la nena neix. O també si s’han 
pogut heretar el problemes que conformen 
les nostres relacions mare-filla, que es repe-
teixen i que en algun moment a la vida de 
tota dona li han succeït un seguit de sen-
timents, situacions i conflictes amb la seva 
mare que ha tingut que sanar per

poder continuar el cicle.
      Dibuixar aquest storyboard i la mi-
cro-animació significa que el que es veurà 
a través d’ambdues coses no serà només 
meu. Amb un tema tan personal i emocio-
nant com és el de la relació mare-filla, vaig 
pensar que seria trist i distant no parlar en 
primera persona, però a la vegada amb els 
meus dibuixos vull arribar a cada una de les 
dones, les quals aquesta relació tan caòtica 
forma part de la seva vida. 
Crec que és important parlar sobre aquest 
tema perquè:
- Mai passarà de moda i està en constant 
renovació ja que la relació mare i filla és 
inherent al naixement d'una dona i això és 
una cosa que mai deixarà de succeir.
- Perquè de la relació mare i filla depen-
drà la construcció del comportament de la 
futura dona, comportament que és modelat 
arran de les ferides generades de genera-
ció en generació amb la mare.
- Perquè jo tinc una mare amb qui la relació 
és difícil i em causa curiositat saber que hi 
ha una energia bloquejada que heretem i 
que després de les coses que han passat 
entre les dues que ens han causat ferides, 
encara es pot perdonar i solucionar.

       INTRODUCCIÓ Història del treball
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    L’àvia també era una persona treballado-
ra. Va cuidar a l’avi dia i nit quan va estar 
malalt. També va cuidar dels seus germans, 
de la seva mare. L’avi va muntar tot sol una 
empresa de lampisteria i va contribuir a 
crear molts habitatges del barri on vivien. 
Eren les dotze i l’una de la matinada i l’àvia 
deixava els seus fills petits a casa, amb tota 
la feina de casa feta, i ajudava al meu avi 
en el seu treball. La mare ha vist com l’àvia 
carregava sacs pesats a les seves espatlles, 
pujava pisos i pisos, i mai es va queixar, 
mai la va veure malalta. 
      L’àvia pensava que per arribar a ser 
algú a la vida, per sentir-se segura, una 
dona havia de veure món, sortir i relacio-
nar-se, fer coses diferents. Com l’estimava 
molt, desitjava lo millor per a ella. Intentava 
ajudar-la a ser una dona d’èxit, i aquella 
era l’única estratègia que ella coneixia. 
      Més tard, quan la mare es va casar, 
es va crear un vincle molt bonic entre amb-
dues. Al final la meva àvia va entendre la 
forma de viure de la meva mare. 
      La meva mare ha estat conscient de la 
vida que ha tingut la seva àvia. Ha vist com 
la vida que portava la meva àvia amb si 
mateixa ha destruït la seva felicitat. I li fa 
ràbia interior que jo moltes de les coses

que va viure la meva àvia jo també les 
pateixi, en un altre cultura, amb una altra 
educació, en un altre entorn, amb altres 
mitjans, però la visqui. I la treu de pollegue-
ra, perquè si ella sàpigues que jo sóc infeliç 
perquè manco d’algunes coses, llavors si 
pensaria que és un problema. Li fa ràbia 
pensar que pugui trobar la felicitat, però 
que sempre estigui pensant que em falta 
alguna altra cosa, i per aquesta raó sempre 
em diu: “Eres idèntica a tu abuela”.

La meva història 

      Recordo a la meva àvia abans i després 
de la seva malaltia, em mimava moltíssim, 
era l’única neta que tenia, tots els altres 
eren nois, i potser per això em tenia més 
afecte. Sempre m’han dit que m’assemblo 
molt a l’àvia. No se si  per aquesta raó era 
inevitable que ens avinguéssim tant bé, per-
què erem ungla i carn, ella em va transme-
tre la sensació de protecció, de seguretat, 
d’apropament, d’intimitat, que a vegades 
trobava a faltar en la meva mare. Però per 
un altra banda no es que no m’agradés ser 
igual que la meva àvia, però sabia que la 
meva mare sempre m’ho deia per l’aspecte 
negatiu que caracteritzava a la meva àvia, 
i això feia que em sentís malament, perquè 
sentia que la meva mare m’havia encasellat

La mare sempre buscava un recolzament 
per part del seu pare, perquè realment els 
dos eren iguals, igual de centrats, igual de 
serens, i molt quadriculats. L’àvia a vegades 
veia a la mare com una competència.
Per una part tenim a l’àvia, una persona 
que volia fer-ho tot ella sola, dintre d’una 
cultura diferent i d’uns mitjans diferents, tot 
ho podia. Mai estava conforme amb el que 
tenia, volia més, necessitava més. A ella li 
agradava viatjar i el seu marit la portava a 
on ella volgués, no li faltava res, però per a 
ella, en el seu interior, si que li faltava per 
ser completament feliç. Li preguntaves 
què era el que necessitava per sentir-se 
completa, però no ho sabia, podent haver 
estat feliç perquè ho tenia tot: un marit que 
l’estimava, que es sentia orgullós de tenir 
la dona que tenia, i uns fills sans que també 
l’estimaven. No ho era, i va morir sense 
ser-ho. 
Per això xocava molt amb la meva mare, 
perquè ella si que es conformava amb el 
que li donava la vida, no li buscava els de-
fectes a res, només treballava i intentava fer 
les coses bé, que és el que li havia ensenyat 
el seu pare, la persona més disciplinada i 
sense límits, que tant admirava la mare.   
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en una personalitat que havia heretat i no 
sabia com. 
De petita idolatrava a la meva mare. La 
veia perfecta, la màxima autoritat. Em feia 
por defraudar-la, que no fos tant bona com 
ho era ella per mi. Va ser per ella que vaig 
començar a dibuixar, que m’interessava fer 
qualsevol manualitat, perquè ella era molt 
bona, i jo volia ser tan bona com ella. 
        Quan em vaig anar fent gran, les me-
ves amistats no van ser les desitjades per la 
meva mare, hem van portar per un camí el 
qual ella creia que jo no estava preparada 
i això va obrir un bretxa entre les dues, i ho 
vam passar realment malament.  En aquella 
mateixa època també va venir a viure amb 
nosaltres la meva àvia, i va ser un moment 
crític per a la meva família, ja que l`àvia 
estava molt malalta, i la mare es va dedicar 
per complet a ella. La va cuidar fins al límit. 
Tota la situació que es vivia a casa va anar 
a pitjor, i a mi em va tocar enfrontar-me 
a un seguit de circumstàncies a les quals 
per la meva edat i immaduresa no estava 
preparada. En aquell moment va ser com si 
s’hagués trencat un got en trossos, i quan in-
tentaves enganxar els trossos, podies veure 
les línies, els talls, les cicatrius, 

No vaig estar a l’alçada del moment. Sentia 
que necessitava que la meva mare  hagués 
tingut més converses amb mi, que m’hagués 
guiat, que no fos només un símbol d’autori-
tat opressora, que no em deixava fer o que 
no confiava en mi. No vaig entendre com 
ella es sentia, com d’amoïnada estava. Veia 
que no arribava a tots, ni tan sols a l’única 
persona que cuidava enterament, l’àvia. 
       S’ha dedicat en cos i ànima a nosal-
tres, al meu germà, al meu pare i ami. Ella 
va tenir un moment de feblesa. Va tenir que 
dividir-se en molts trossos, i encara en té de 
cicatrius. Jo em vaig emportar la pitjor part 
i en el pitjor moment de la meva vida.

Procés metodològic:

Una micro animació, amb l’ajuda del pro-
grama TVPaint animation, un programa per 
animació en 2d, de dibuix d’alt rendiment 
basat en píxels amb un fort èmfasi en l’ani-
mació i efectes especials. Està dissenyat per: 
estudis d’animació, estudis de cinema, per 
a dissenyadors de videojocs, productors, 
escoles especifiques d’animació, empreses 
de doblatge, canals de televisió, estudis 
d’efectes especials, etc...

Amb l’ajuda de la carta de rodatge, on es 
distribueixen i es decideixen el segons que 
durarà cada fragment de la micro-animació, 
i un previ storyboard fet a mà, amb llapis 
prismacolor de color vermell. Tècnica digital 
per ambdós treballs, amb el programa pho-
toshop, un software utilitzat majoritàriament 
per el retoc fotogràfic, però molts il·lustra-
dors actualment l’utilitzen per dissenyar o 
il·lustrar les seves creacions, gràcies a una 
tauleta gràfica que facilita la feina alhora 
de dibuixar a ordinador.   
Investigació psicològica i antropològica 
sobre les relacions entre la mare-filla i les 
constel·lacions familiars. 
Documentació d’aquesta relació amb l’aju-
da d’animacions ja realitzades per ajudar 
a formar la història, els personatges i el 
caràcter artístic de l’animació.

advertència
Al final d’aquest treball hi ha un CD. És molt 

important que mireu el contingut del CD, 
perquè dintre hi ha la micro-animació i for-
ma part de la part pràctica d’aquest treball 

de fi de grau.
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Perquè la mare i no el pare?

Per què en molts casos parlem de la mare i 
no del pare (Encara que amb el pare també 
es treballa a les constel·lacions)? Doncs per-
què la mare és la que ens va donar la vida, 
i tal i com ens vagi a la vida, com la vivim, 
com la prenem, com la sentim, si ens sentim 
dignes o no, l’amor, en el donar o en el 
rebre i un llarg etc, té a veure amb la mare, 
o el que hi hagi
darrera de la mare. El vincle amb la mare 
és el més fort. Vam viure dintre d’ella, vam 
respirar i menjar a través d’ella. Vincle físic, 
emocional, mental. Amb el pare té a veu-
re l’aprenentatge de la vida, és a dir, els 
límits que hi ha o no hi ha en tu, el treball, 
els diners, com gestiones la vida o com et 
deixes atrapar per ella, en la teva força, en 
els teus valors, etc.
       Llavors cada cas és un món, no sempre 
heretem els problemes de la mare, ni sem-
pre els del pare, dependrà de cada perso-
na, ja que és d’ambdós de qui procedim i 
la nostra herència és aquesta, la dels dos, i 
després veurem que fem nostre i no d’ells, i 
si ho fem nostre, com ens perjudica i perquè 
el vam fer nostre. I així saber de que forma 
ens afecta en

la vida, doncs per poder canviar-lo i no re-
petir-ho després amb nosaltres i els nostres 
fills. No hi ha llei amb les constel·lacions, 
d’això és així perquè si, hem de tenir en 
compte que ens regim per la nostra família, 
però que som humans i que en casos sem-
blants familiars, cadascun ho pren a la seva 
manera, i el seu cas concret, com els  pren 
la persona, com els va rebre i com podrà 
sanar els seus conflictes.
Com el que explicàvem abans, la relació 
amb la mare és la més significativa en la 
nostra vida, la base sobre la qual es cons-
trueixen totes les altres relacions. Amb la 
mare vam ser un quan vam estar al seu 
ventre i després seguim íntimament units a 
ella durant la lactància. La nena quan es 
petita, es mira literalment en la mare, es veu 
en ella com si fos un mirall. La mare repre-
senta el món en la seva totalitat i el que 
d’ell prové.
     Per una dona, representa la referen-
cia del model femení que pot reproduir o 
rebutjar, la forma de ser dona, de viure la 
feminitat i de ser mare. En quant a resoldre 
problemes o necessitats en els fills es tan es-
sencial la figura del pare com la de la mare, 
però la de la mare és la que nodreix, la que 
s’ocupava de les necessitats 

Bert Hellinger, va desenvolupar la teràpia 
de les constel·lacions familiars. La qual 
consisteix a proper-nos a situacions de l’in-
conscient familiar que estan influenciant en 
el nostre sentir, pensar i actuar, és a dir, els 
problemes que trobem, tant a nivell per-
sonal, de parella o familiar(amb la mare), 
molt sovint són conseqüència de problemes 
no resolts per generacions que ens prece-
deixen. Es considera que els éssers humans 
tendim, per un “amor desordenat” a im-
plicar-nos en els conflictes no resolts dels 
nostres avantpassats. 
       Les constel·lacions són un arbre ge-
nealògic viu, on a través d’una dinàmica vi-
vencial realitzada en grup o individual, ens 
poden oferir la representació d’una imat-
ge des d’on extreure una resposta d’una 
problemàtica concreta i així completar a la 
persona per a que aquesta entengui la raó 
o raons del per què no està sent feliç en el 
moment. Per tant, ens demostra la situació 
i els fets des de un altre posició, contribuint 
directament en la mirada que la persona 
tingui de la seva situació, ja que dintre 
d’aquest treball tindrà l’oportunitat de veure 
el seu món des de una altra perspectiva. 
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      Hi ha nenes obedients, reprimits, espan-
tats, nenes que tracten d’agradar a la seva 
mare, nenes que intenten ser perfectes, que 
neguen les seves necessitats, nenes que es 
refugien en la ment i nenes que viuen en el 
món de Disney per evitar sentir, hi ha nenes 
rebels que busquen cridar l’atenció que no 
reben.
Les ferides de la nena poden ser per sobre-
protecció, per excés de valoració i d’afalac, 
per abandonament, manipulació, compara-
ció, por, rebuig, autoritarisme, exigència, 
engany, desconnexió, abusos. Ara bé, les 
mares també tenen les seves pròpies ferides 
i mancances de la seva infància, els seus 
condicionaments i limitacions, les seves 
dificultats per estimar incondicionalment 
i sostenir a la nena si ella mateixa no va 
aprendre a sostenir-se i valorar-se.  Una 
dona comença a donar-se compte de la 
complexitat de la maternitat quan és mare, 
o quan passa el temps, al reconèixer la seva 
part femenina.
     Moltes vegades s’actua amb les filles 
just al contrari del que es va rebre... I això 
també és perjudicial. Necessitem en primer 
lloc reconèixer les nostres ferides, ocupar-no 
d’elles i curar-les, i això implica un cert 

de la nena, la que donava suport. Si va 
estar present quan la va necessitar, si va 
satisfer les seves necessitats afectives o si 
van ser ignorades. Quan la mare dona a 
llum a una nena es com si la mateixa nena 
li recordés les ferides pendents que té amb 
la seva pròpia mare, llavors, de entrada 
ja es una relació que exigeix molt esforç 
emocional per part de la mare. I al final la 
mare decidirà si pot veure a la seva filla per 
si mateixa i no com una prolongació o una 
càrrega.  
      Tots trobem en el nostre interior a una 
nena ferida que no va ser estimada incondi-
cionalment, que va necessitar protegir-se del 
dolor per ser massa vulnerable. Congelem 
molts dels nostres sentiments i creem un es-
cut defensiu per no sentir que no vam ser es-
timats com en aquell moment necessitàvem. 
Per curar aquesta ferida es necessari pren-
dre contacte amb la nena interior, veure 
on i de quina manera va ser ferit, localitzar 
aquest dolor físic i emocional per a alliberar 
l’energia bloquejada.
      Connectar amb el dolor, la ràbia, la 
culpabilitat, la impotència, la tristesa, re-
conèixer i acceptar tots aquests sentiments, 
emocions, i d’aquesta manera començar a 
curar.

els seus dons.
      Quan l’acceptem, ens sentim plens i 
feliços. Quan no acceptem, rebutgem el que 
ella ens va donar, estem negant i rebutjant 
els nostres orígens, i això és negar-nos a 
nosaltres mateixos, el que ens arriba a con-
fondre i ens omple de dolor. Per un temps 
la ràbia i el ressentiment poden donar-nos 
força, com una mena d’arrogància i ens 
creiem millors que la mare. Quan una noia 
no accepta a la seva mare no pot estimar-se 
ni acceptar-se a sí mateix. Acceptar-ho tot 
com va ser perquè, aquesta va ser la nostra 
experiència, aquest va ser el nostre llinatge 
familiar, el que ens ha fet ser el que som, el 
nostre llegat complet. 
      Estimar-la i acceptar-la com és ens con-
dueix a curar les nostres ferides i a reconci-
liar-nos. 
Més enllà del dolor de la nostra nena 
interior que està ferida, està el dolor de la 
nostra mare i el dolor que nosaltres em afe-
git al rebutjar-la i jutjar-la en ocasions. Una 
filla només pot estar en pau amb sí mateix 
si troba la pau amb la seva mare, el que 
significa que accepta i reconeix com és. No 
es possible dir: “això ho agafo” i “això ho 
rebutjo”. Acceptar a les mares tal com son 
és un procés curatiu .     
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temps. I també necessitem perdonar a la 
nostra mare per lo que va fer o va deixar 
de fer, perdonar el dany que ens van causar 
les seves pors, la seva ansietat, el seu per-
feccionisme, la seva autoexigència, la seva 
necessitat de quedar sempre bé, l’aban-
donament de les seves pròpies necessites 
per satisfer les dels altres. Perdonar el seu 
victimisme, la seva tristesa, la seva actitud 
depressiva, el seu dolor no resolt del passat, 
el que va suposar per a ella la falta d’amor 
i comprensió de la seva mare, les seves 
pròpies mancances de la infància, potser la 
falta de la mare i altres condicionaments. 
Ser capaços de veure la nena ferida que 
també hi és dins de la nostra mare, les seves 
pròpies ferides de la infància, el que ens 
comporta a ser més compassius i acceptar-la 
per complet, més enllà dels seus errors i 
limitacions. Reconèixer el recorregut familiar 
i la transmissió del llinatge i comprendre que 
no ens pot oferir allò que no té la nostra 
mare, que no li van ensenyar o que no 
sap com fer-ho. Abans o després, arriba el 
moment en el que hem de perdonar, agrair 
i valorar el que la nostra mare ha fet per 
nosaltres. Prendre allò que prové d’ella com 
un llegat, el que ens correspon, 
el que va poder donar-nos, els errors i tam-
bé

Què és un storyboard?

És un conjunt d’il·lustracions presentades de 
forma seqüencial amb l’objectiu de servir 
de guia per entendre una història, previsua-
litzar una animació o planificar l’estructura 
d’una pel·lícula.
Un story és bàsicament una sèrie de vinye-
tes. S’utilitza com planificació gràfica, com 
a document organitzador de les seqüències, 
escenes i per tant plans (determinat en el 
guió tècnic) aquí (al story) ja visualitzem 
el tipus d’enquadrament i angle de visió 
que es va a utilitzar, sense tenir que esmen-
tar-ho.
L’elaboració d’un storyboard està en funció 
directa amb el seu ús: en publicitat sovint 
és molt més general perquè el director i el 
productor aportin amb el seu talent i enri-
queixin la filmació, mentre que en cinema 
és molt més tècnic i elaborat perquè ser-
veixi de guia a cada membre de l’equip de 
treball.
Podem trobar storyboards plens de color 
(Story Comercial) o en blanc i negre (Story 
Editorial), botigues de queviures de detalls 
o simplement amb traços que esbossen una 
idea de figures.

El storyboard permet al dibuixant situar 
precisament l’efecte que vol, fent les seves 
indicacions en dibuixos, en lloc de compli-
car-se interpretant paraules.
De vegades, fins i tot els més experts guio-
nistes tenen dificultats per saber si una acció 
donada es traduirà bé del guió a l’escena. 
El storyboard els permet saber-ho amb 
certesa, els força a mostrar en lloc d’ex-
plicar el que vol dir. En poques paraules, 
el storyboard és un excel·lent mètode per 
entrenar-se en el pensament visual.
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l’obra que és l’storyboard i anirà acompan-
yat del mateix format de les vinyetes un seguit 
d’informacions referents a la història que he 

seguit per informar-me i poder dibuixar la meva 
història.És la narració de l’storyboard. Explico 

referents que he fet servir i que també connecten 
amb diferents aspectes de la relació mare-filla, 

tant en concepte com estèticament.
El format tant de l’storyboard com del llibre és el 

mateix que s’utilitza als llibres d’animació.

Obra 
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Com parlem de constel·lacions familiars, la meva 
història comença al cel ple d’estrelles. Un espai 
on es formen les constel·lacions de tres gene-
racions de dones de la meva família. L’àvia, la 
mare i jo. Dues Geminis i una Capricorn 

Durant les primeres vinyetes apareix una ener-
gia abstracta que va donant voltes per l’espai. 
Aquesta energia és la que generació rere ge-
neració ha anat creant les constel·lacions, però 
també l’energia bloquejadora que crea un seguit 
de conductes que es repeteix en cada relació 
amb la mare.

L’Storyboard és en blanc i negre perquè en 
aquest cas volia donar més importància a la línia 
que no pas al color. La vibració de la línia i la 
transparència dels cossos crec que aconsegueix 
un resultat més òptim amb el blanc, el negre i 
una gran gamma de grisos. L’estètica del curt es 
veu influenciada per el curt d’animació - duet, 
d’en Glen Keane, on els moviments i la idea de 
les linies brillants les extrec d’aquest vídeo.

A la pel·lícula del rei lleó, Mufasa pare d’en 
Simba, li explica que allà adalt al cel, totes 
les estrelles que es veuen, són els seus avant 
passats, i que algún dia formaria part d’ells.
La idea de que les persones som estrelles i 
que com a conjunt formem constel·lacions, 
també está present aquí en l’storyboard.

La definició d’energia: “El concepto de energía 
está relacionado con la capacidad de gene-
rar movimiento o lograr la transformación de 
algo.”*1
Amb aquest concepte el que vull transmetre dins 
d’aquest dibuixos és com l’energia que som les 
mares i les filles, ens movem, canviem i ens trans-
formem, som energia que vaga per les estrelles 
fins a convertir-se en constel·lacions, que a la 
vegada aquestes formen el conjunt de la nostra 

Aquesta energia que es mou lliurement per l’es-
pai és com el naixement del que serà una relació 
complicada entre mare i filla. Una relació que 
des de el principi es veu afectada per diferents 
factors: el psicoanalític amb les idees de freud, 
sobre com la nena passa del seu objecte de de-
sig que és la mare, a odiar-la perquè no posseix 
el “falo”, que en canvi un home si té. Aquesta 
idea ens introdueix a una idea de societat mas-
clista que dictamina com han de ser les dones 
[...]

1. Definición de energía - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/energia/#ixzz4B7dayuYW
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[...]com han de pensar, actua unes envers les 
altres. Que compleixi el rol matern, que segons 
la societat,el qual va obtenir al donar a llum, i 
es troba amb el que li espera a la filla, encara 
sense consciència i a mercè de les seves accions, 
en un món domiat per una cultura patriarcal. La 
mare es troba en una cruïlla on té por de que la 
seva filla pateixi, té por del moment de la seva 
adolescència en la qual haurán de separar-se 
per a que la nova dona obtingui la seva

autonomia i surti d’ella mateixa. També té por 
de les seves expectatives en front el seu nou 
rol, pensa en com cumplirà la regla de ser una 
mare perfecta si en el seu interior encara té les 
ferides sense sanar amb la seva pròpia mare. 
Així comença el meu discurs en la introducció de 
l’storyboard.

“Géminis es el signo de los gemelos y, como tal, 
su carácter es doble, bastante complejo y contra-
dictorio. Los Géminis empiezan nuevas activida-
des y retos con entusiasmo, pero muchas veces 
les falta la constancia para realizarlos. Se des-
animan con facilidad (como los niños) cuando 
no consiguen lo que quieren, y les gusta recibir 
atención, regalos y halagos. Los Géminis tienen 
que esforzarse para no desanimarse cuando las 
cosas se ponen difíciles.”*2

succeint una sèrie de problemes entre la meva 
mare i jo, que creia important esmentar en 
l’storyboard. 
Per tant es crea una nova constel·lació a partir 
de les constel·lacions dels nostres signes. De 
cada signe hi ha moltes variacions de constel·la-
cions, però les que per a mi tenen més coherèn-
cia estèticament són les que he dibuixat, a més 
a més de ser poc inusuals crec que encaixen 
perfectament a la animació.

Partint de la idea de les constel·lacions i com he 
dit abans en l’introducció, la meva àvia i jo erem 
Geminis i per formar una nova constel·lació re-
lacionada amb el tema de les mares i filles vaig 
agrupar les constel·lacions de la meva mare, la 
meva àvia i jo. No dono molta importància al 
tema del significats de les constel·lacions, però si 
que al donar la casualitat de que la meva àvia 
i jo erem del mateix signe vaig crear una con-
nexió especial amb ella i arran això van anar

 Llegint aquestes paraules, crec que l’àvia i jo 
erem identiques, i que la mare tenia raó quan les 
deia. Vaig heretar lo millor i lo pitjor de l’àvia, i 
això ho va patir la meva mare. 

Per una altra banda tenim a la mare, que és 
Capricorn. La compatibilitat de Capricorn amb 
Géminis és força baixa, donada la forma tan 
diferent, que tenen d’enfocar la vida. Ambdós 
signes hauran de fer un gran esforç perquè la

relació funcioni a llarg termini. A Capricorn li 
agrada avançar en la vida de manera sistemàti-
ca, seguint plans formulats per evitar sorpreses 
o imprevistos en el seu camí. I encara que es 
converteix en un procés monòton i tediós, Capri-
corn no deixarà de seguir avançant cap al seu 
objectiu fins arribar a aconseguir-ho.Geminis és 
tot el contrari. És un dels signes més impulsius del 
Zodíac, i és capaç de canviar de plans cada dia. 
Li resulta molt difícil fixar estratègies.

2.  Elvira Marteles. Astrologia: mente y zodíaco, temas ocultos. pag 25 
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Segons Kankinsky, una línia és la traça que 
deixa un punt al moure’s, per tant, la seva 
existència sempre està vinculada al punt. Perquè 
aquest punt es mogui cal crear una tensió que 
serà la que li donarà moviment. També necessi-
tarà una direcció que marcarà cap al lloc on es 
posicionarà el punt, deixant present la línia, ja si-
gui horitzontal, vertical o diagonal a manera de 
rastre. Aquestes línies es poden classificar com a 
“centrals” o “acéntricas”, segons tinguin

un centre comú o estiguin fora del centre.
Les línies es creen amb rectes, però una recta 
pot patir ondulacions creant corbes, constituïdes 
d’arcs de cercles geomètrics, o de segments lliu-
res, o diferents combinacions entre ells. Per tant, 
una línia és emmotllable en la forma que volem.
Les línes i els punts ballen per crear l’adn i donar 
pas a l’explosió que tornarà a l’origen de la 
constel·lació, la meva constel·lació.

A través de la teoria de Kandinsky de la línia i 
punt sobre el pla, agafo aquest dos elements du-
rant els següents dibuixos del storyboard, inspi-
rant-me en obres seves com la Composición VIII, 
i la Algunos circulos, per a la representació de la 
cadena d’adn, que símbolitza l’herencia gèneti-
ca, allò que no escollim i que neix amb nosaltres 
i que ens uneix amb la nostra família

Ja formada la constel·lació, apareixen els blo-
quejos que es formen entre les constel·lacions. 
i poc a poc va desapareixent fins a formar un 
punt.
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“El punto puede ser visible o invisible, pero por 
encima de todo, irrelevante, cercano a lo que 
podríamos considerar como un cero.”*3
Sempre és necessària la seva presència entre el 
pont de la parla i del silenci.
La mida i la forma del punt poden variar. Se li 
considera com la més petita forma elemental, 
com una cosa insuficient, però la mida varia en 
el que entenem com a punt.

A més de la grandària, també la força del punt 
pot variar.
Encara que pensem que ha de ser rodó, en rea-
litat pot tenir la forma que vulguem, podent tenir 
pics o formes geomètriques abstractes que mai 
afectaran a l’estructura del punt en si.
Per tant, la forma del punt pot ser il·limitada, i és 
l’única que no perd les seves propietats.

La cadena d’adn formada per aquests punts 
explota dividint-se en partícules que acaben 
agrupant-se per tornar a formar la constel·lació, 
la meva constel·lació, ja que representa que la 
cadena d’adn és l’herència de la meva família i 
en el meu neixement es forma aquesta.

Durant l’storyboard i la animació i hi ha un 
seguit de transformacions de situacions, i cossos. 
Tot està en constant moviment i siempre hi ha re-
lació a l’hora de canviar de vinyeta entre dibuix 
i dibuix.

3. Wassily Kandinsky 1866-1944. Una revolución pictórica. pág 64
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La mare mira al seu nadó extasiada i feliç del seu 
naixement i la bebè se sent a gust perquè creu 
que la seva mare serà només per a ella però en 
tant apareix el pare i la mare desvia la seva aten-
ció de la nena, ella s'adona que la relació d'ex-
clusivitat que li oferia la seva mare des del prin-
cipi no podrà ser, el que li genera una sensació 
de ràbia i desil·lusió. És així que un dels primers 
sentiments que té una nena envers la seva mare és 
desil·lusió.

“Cuando una mujer da a luz a una niña, se 
enfrenta a sus propios conflictos del pasa-
do que todavía estàn sin resolver y con las 
esperanzas y sueños del futuro.”*4

Algunes de les dones que acaben de veure 
néixer a la seva filla comencen a valorar també 
la relació que han mantingut amb la seva pròpia 
mare. 

“Tan pronto como vi a mi niña”, recuerda Zena, 
“pensé en la relación con mi madre y me di 
cuenta de que todo lo que ella había hecho, 
fuese lo que fuese, lo hizo por amor a mí”*5

La pel·lícula enredados mostra el principi 
d’aquesta relació entre mare i filla. D’aquí 
sorgeix la idea dels següents dibuixos de l’story-
board on apareix la cara del nadó i com la mare 
agafa amb tendresa a la seva filla.

La mare deixa anar a la filla, i aquesta surt 
disparada. Mentre va donant voltes,  va creixent 
i aprenent el món a la seva manera igual que ho 
fan tots els nadons, la diferència és que la nena 
(dona) se sent identificada i estretament lligada 
a la seva mare a causa que les dues són del 
mateix gènere i la nena veu en la seva mare la 
seva pròpia figura; veu la forma en què vol ser i 
segurament serà quan creixi.

“una madre sana crea un vínculo de protección 
y seguridad para su hija, y luego poco a poco 
deja que ésta, vuele sola.”*6

4.  Debold, E. Wilson, M. y Malavé, I. La revolución en las relaciones madre hija pàg20
5. Madres e hijas: Una relación de tres  pàg 16
6. Madres e hijas: Una relación de tres  pàg 17
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Pel costat de la mare l’avantatge que té és que 
compta amb l’oportunitat d’esmenar coses que 
la seva pròpia mare no va fer amb ella quan 
tenia la mateixa edat, un cop més la dona que 
està experimentant la maternitat sent que pot 
ser diferent al seva mare i que la seva filla és 
l’oportunitat que té per fer les coses diferents i 
no cometre els mateixos errors de la generació 
passada.

Tant la mare com la filla senten una proximitat 
considerable en aquesta etapa perquè les dues 
són una part important, per no dir indispensable 
i primordial, en la vida de l’altra

La mare, és per a la filla l’heroïna que ella vol 
ser quan sigui gran, la mare té l’oportunitat (a 
més d’esmenar errors) de mostrar el millor de si 
i també el pitjor amb l’avantatge que als ulls de 
la seva filla, la seva imatge és autoritat i per un 
reny no hi ha possibilitat que ella la deixi d’esti-
mar (l’amor de la nena és incondicional).

Per a aquest moment la desil·lusió que la mare 
no pugui ser exclusiva de la seva filla i l’apari-
ció de la figura paterna com una figura de llei, 
li han ensenyat a la nena com funciona el món, 
però en aquests nous anys de vida la mare i la 
nena tornen a estar molt unides ja que la nena 
organitza el seu món i vida segons el temps que 
passa amb la seva mare, és a dir la filla depèn 
de que la seva mare jugui o no amb ella, que li 
de menjar o que la dormi a certes hores; la nena

està àvida de l’atenció de la seva mare i per tant 
ella té els ulls posats en la seva filla. La mare és 
el món de la seva filla i al contrari.

En aquest moment apareix la mà de la mare que 
torna a buscar a la nena, a aproximar-se a ella. 

19

La mare la cuida, la protegeix. La nena sap que 
la mare estarà per ella, cobrint les seves neces-
sitats a l’antull de la petita, que és conscient de 
poder que exerceix sobre la mare.

Com a referència he agafat aquesta escena del 
rei lleó on la mare és la que s’ocupa dels cures 
de la nena.
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Aparentment, enfadar-nos amb les nostres ma-
res, en lloc de treballar els nostres sentiments 
de la infància per resoldre’ls d’una forma adul-
ta, se suposa que és una cura, però una cura 
que deixa la relació del present entre mare i 
filla atrapada per sempre en els sentiments del 
passat. La veritable curació requereix anar més 
enllà de la ràbia i de les ferides sofertes que no 
vam expressar quan erem petites

Un tatuatge que simbolitza l’amor i la protecció 
que  transmet una mare a una filla. Un tatuatge 
és una marca inesborrable, no es pot anar així 
com així. Deixa un rastre a la pell que fa que 
mai oblidis que aquest amor i protecció va estar 
amb tu o que sempre estarà.

xos: controladora, intrusiva, abassegadora, enre-
dona, seductora, sobreprotectora, freda, critico-
na, competitiva, distant, esgotadora, narcisista, 
abusiva i boja.

“El mensaje fundamental ha sido claro: no bus-
ques más, la causa de todas tus aflicciones es tu 
madre.”*7

No era la mare la que estava aprop de nosaltres 
o es suposava que debien ser-hi? No la neces-
sitàvem nosaltres més que a res o ningú quan 
erem joves i vulnerables? Sentir-se enfadada i 
atribuirla culpa a la mare sembla la opció més 
fàcil, contra els sentiments de impotència i de-
pendència que experimentem. És vritat que les 
mares han exercit una gran influència sobre les 
nostres vides. I que això ens a donat peu a dir 
que elles tenen la culpa a tots els nostres proble-
mes.

Les nostres mares estan presents en nosaltres i en 
la relació amb les nostres futures filles. Això fa 
que a vegades les dones es sentin malament amb 
elles mateixes com persones y com mares.
“Ai deu meu estic fent lo mateix que fa ella!”. Re-
presenta l’impacte de la perdúa de control sobre 
el que elles mateixes són i sobre el que diuen, és 
una sensació com si algú les empenyés. Ser com 
la nostra mare resulta quasi terrorífic. Això passa 
en aquesta etapa de creixement de l’Storyboard

Però aquest amor es trenca, es tranforma en 
un odi on ja no trobem adjectius per a la mare 
com: carinyosa, atenta, cuidadora, pacient, 
observadora, detallista, soferta, treballadora, 
desinteressada, lluitadora, valenta, modesta, 
etc. 
Encanvi els termes que són utilitzats en aquest 
moment d’odi per a descriure les conductes de 
les mares ara són culpabilitzadors en si matei

7. No aguanto a mamá qué hacer con una madre insoportable. pàg 23
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La nena s’enfronta amb la societat, s’enfronta 
amb les regles de funcionaments i les representa-
cions socials que d’una vegada defineixen com 
ha d’actuar en el seu rol de dona; aquí la filla 
treu del seu món a la seva mare.
L’exclusió de la mare del món de la filla en l’ado-
lescència es dóna bàsicament per una necessitat 
d’autonomia i canvi de relacions sense esmentar 
la necessitat de sentir-se més gran i les ànsies de 
privacitat.

Aquesta part de l’storyboard representa un ball 
cap a l’adolèscencia, el creixement de la dona.  
En aquesta etapa es creen més conflictes i distàn-
cies entre la mare i la filla. 
Mentre la filla va ballant, té el seu espai, ningú 
pot entrar en el seu perímetre, ni tan sols la mare 
que no apareix. La filla mentres balla s’allunya 
de la mare amb les seves pors i inseguretats. 

Aquí també he decidit que les formes, les linies 
que utilitzaria per a representar aquesta eta-
pa fossin inspiració del vídeo d’en Ryan Wood 
Ward - Thought of you. En aquest vídeo també es 
pot veure com un home i una dona mantenen un 
diàleg mitjançant la dansa., intens i emocional.

“Durante la adolescencia se produce un estira 
y afloja de presiones por las que las jóvenes 
renuncian a partes de sí mismas para poder 
convertirse en lo que nuestra cultura considere 
como una mujer. Traicionan a sus madres. Hay 
un distanciamento emocional, haciendo creer así 
que somos independientes y que tenemos auto-
nomia. Pero no olvidemos que no hace falta que 
una persona se aparte emocionalmente de los 
demás para ser independiente”*8

“La lucha entre las chicas adolescentes y sus 
madres va dirigida a redefinir su relación para 
adaptarla a la evolución de la hija, en vez de 
representar un intento de fragmentar el contacto 
personal o de crear distanciamiento emocional” 
*9
Aqui també tenim una mostra de curt d’animació 
- duet d’en Glen Keane, que com he dit abans 
els moviments i la idea de les linies brillants les 
extrec d’aquest vídeo.

D’altra banda, la mare, amb aquesta situació 
se sent incòmoda ja que és ella la que ha estat 
expulsada del món de la seva filla el que implica 
que no la podrà seguir de prop ni podrà pro-
tegir-la dels perills i dels mals de la vida, però 
no sempre la mare accepta aquesta situació de 
grat i intenta formar part de les decisions de la 
seva filla tractant d’incorporar-se al seu món a la 
força, cosa que l’adolescent rebutgés amb més 
ímpetu fins arribar al punt de no respectar la 
seva mare.

8. La revolución en las relaciones madre hija. pàg 49
9. La revolución en las relaciones madre hija. Tern Apter (Psicologa.) pag 50
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Tant a la pel·lícula d’enredados com a la de 
brave, dues animacions de disney parlen sobre 
les relacions mare filla, potser en la pel·lícula de 
brave el tema s’accentua més, però en ambdues 
pel·lícules apareixen situacions amb la mare que 
qualsevol noia ha viscut i es sent identificada. 
Aquestes dues imatges són inspiració d’aquesta 
pàgina de l’storyboard on les mares pentinen a 
les seves filles en senyal d’amor, però també de 
control.

El cabell és símbol de feminitat. L’acte de pen-
tinar recorda a quan la mare ens pentinava de 
petites . Dins del cabell tobem embolics, secrets, 
baralles, moments de confusió, incomprensió i 

sobretot una alta dosi de frustració.

Connectar el pensament amb el cor a través del 
cabell, és una idea que creec va molt relacio-
nada a l’hora de parlar de relacions mare filla, 
és a dir, tot allò que pensen les notres mares, 
que abans havien pensat les nostres àvies i molt 
abans les nostres besàvies, acaben instal·lant-se 
de manera automàtica en els nostres sentiments, 
que resideixen en el nostre cor.

La lluita de les filles, també reviu l’ansietat, el do-
lor i la importància que les mares sentien quan
eren adolescents.

“Como las madres son las mujeres más cercanas 
a sus hijas y las más imprtantes de sus vida, se 
les echa la culpa por el dolor que sienten sus 

hijas.”*10

El cabell també és rebel com cada generació es 
rebela a la que la precedeix. Les nostres àvies 
van aprendre que el lloc d’una dona ha d’estar 
a casa, cuidant dels seus fills i del seu marit i per 
tant va haver d’educar a la nostra mare amb 
aquests mateixos valors. No obstant això la 
nostra mare educada sota els valors de l’àvia, es 
va enfrontar a un tipus de societat diferent on les 
feministes van obrir pas suficient perquè la dona 
sortís de casa i ocupara rols diferents al de la 
maternitat i al de la cuidadora i fidel esposa.

10. Madres e hijas: Una relación de tres  pàg 25
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“No puede ser que el mundo entero esté 
equivocado; lo que pasa es sencillamente 
que no soy lo bastante buena; no soy per-

fecta. Si lo fuera todo iría bien”*11

Insinuació seductora de la perfecció a mode 
de receptes per la perfecció patriarcal, s’es-
tableixen en les necessitats de la filla que són 
incompatibles amb la de la mare, atorgant el 
dret a la mare a compensar la seva falta de 
satisfaccions en la vida que ha portat a través de 
la seva filla. 

Aquest afany de voler aconseguir la perfecció 
és el que atrau totes les disputes, baralles entre 
mare i filla. Ja que les dues tenen pensaments 
divergents, i agafen el rol que els hi dóna la 
societat patriarcal. Fet que fa que el cor, els sen-
timents de ràbia, por, rebuig, impotència, insatis-
facció, remordiments, tristesa, etc engoleixin el 
cor, convertint-lo en una esfera.

El dolor que s’instal·la al cor, els bloquejos ne-
gatius que s’han obert pas des del cabell fins el 
cor, simbolitzen la falta relativa de poder de les 
dones en la societat que complica amargament 
la relació mare filla. Una societat que ha fet que 
generacions de mares s’hagin vist obligades a 
limitar a les seves filles per protegir-les, i acaben 
sent vistes com unes traidores als ulls de les ma-
teixes filles. 

El que hi ha darrera d’aquests bloquejos és la 
necessitat que generació rere generació de que 
la mare fos perfecta. Tant si és conscient com si 
no ho és d’aquestes forces que fa la societat, 
el desig de fer les coses bé, de ser perfecta, de 
proporcionar millors oportunitats a la seva filla, 
fa que una mare es trobi molt pressionada

No poden permitir-se fallar, això perjudicaria 
a les seves filles. Enganyades per expectatives 
impossibles de cumplir, les mares estan condena-
des a fracasar.
La ment intenta fer veure’ns que entrem en una 
presó de la perfecció.

11. La revolución en las relaciones madre hija pàg 53
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La relació amb la mare durant l’adolescència 
també hi trobem amor. Trobem soport incondi-
cional en la mare en els moments de més dolor i 
tristesa. Ens sentim fortes entre els braços de la 
mare i mentre ens abracem sentim que res dolent 
ens pot passar.

El que és beneficiós en aquest punt és que la 
mare no se separi emocionalment de la seva filla 
adolescent i que per contra faci un acompanya-
ment NO invasiu, que permeti que la seva filla 
tingui una figura a la qual pot seguir confiant i 
a la qual tornar en cas que resulti ferida amb 
alguna qüestió d’amors, abusos o baralles amb 
amigues que inclouen fortes agressions psicolò-
giques. Així com la mare hauria de seguir el seu 
instint i ser un suport per a la seva filla en

La mare i la filla es transformen en una llàgrima, 
on es troben intesament lligades, estimant-se amb 
totes les seves forces. 

Tot hi així tant mare com filla han decidit trencar 
llaços, el que causa la segona ruptura dolorosa 
a la lligam mare i filla. Aquesta ruptura obre 
ferides ja que moltes vegades l’adolescent, a la 
recerca de protecció, acudeix a la seva mare qui 
ha assumit el rol de policia i creadora de regles 
restrictives a més de lluitadora de rebel·lia; 
llavors, ja que la mare està ocupada combatent 
la rebel·lia de la seva filla, moltes vegades no 
presta atenció a les seves

necessitats i oblida que aquest procés, encara 
que no és traumàtic, si és dolorós i està lluny de 
proporcionar a la jove un terreny ferm i estable 
; al no trobar una mare disposada a escoltar 
l’adolescent recorre als consells de les seves ami-
gues ensenyades per la televisió i revistes “fas-
hion”, companys maldats per les seves hormones 
i en els mateixos problemes que qui demana 
consell.

creixement, la filla ha d’entendre que l’autono-
mia s’aconsegueix quan s’és capaç d’aprendre 
de la vida i dels errors, i que les mares, lluny de 
ser tafaneres, poden ser una font de saviesa a 
la qual podem recórrer per sentir-nos novament 
segures i a gust amb nosaltres mateixes

El model de ruptura que proposa la societat com 
a mètode per assolir l’autonomia fa més danys 
que reparacions, ja que deixen a la nena sense 
una figura amable en la qual poden confiar com 
és la mare i l’obliguen a ser rebel, a rebutjar tot 
el que tingui a veure amb el model matern i la 
seva inclusió en la nova vida que està aprenent 
a viure.

La adolescents en aquest punt són obligades a 
callar els seus problemes, a empassar els seus 
dolors ja que la societat, a través de les nostres 
mares, ens ha ensenyat a que les dones hem de 
guardar silenci i no fer escàndols que ens puguin 
treure l’estatus de dames, tampoc hem exterio-
ritzar les nostres angoixes ja que no hem de 
molestar a ningú amb aquestes nimietats ja que 
podríem passar com nenes histèriques que volen 
cridar l’atenció.
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Les imatges que us separen de la mare, lligades a 
emocions de dolor: a la por, a la tristesa, la ràbia, 
a la desesperació ... on vau decidir que us que-
dàveu detinguts sense poder avançar cap a ella. 
Milers de llàgrimes vessades per l’enfronatment o 

el sentiment de soledad cap a la mare

La llàgrima es separa, amb sentiments de rencor 
i odi cap a la mare. La llàgrima conté l’energia 
que arrosseguem ambdues i que ens acompanya 
trascendent en el temps fins a formar-se una altre 
vegada en la mare i la filla, el veritable l’origen 
d’aquestes llàgrimes.

sap i quan li diu a la seva filla que no faci algu-
na cosa, mai explica per què no ho ha de fer ja 
que la única raó és perquè ella ho diu i perquè 
li sembla que la coses no han de ser d’una altra 
manera. La necessitat de control d’aquest tipus 
de mare prové de ràbies i tristeses que mai van 
ser expressades, ella és una bomba de temps 
que ha acumulat ira durant els anys i mai l’ha 
expressat ja que, una dona d’aquestes no es 
permet sortir de la seva bones formes.

El xoc generacional provoca bretxes en els 
valors que les generacions de dones anteriors 
a nosaltres entenien com correctes i adequats, 
aquestes bretxes provoquen discussions i accions 
que deriven en ferides, tant per a les mares, com 
per a les filles.

Neix una mare controladora que necessita estar 
al corrent de tot el que l’envolta i més d’aquest 
espai privilegiat de control que és la seva filla. 
Sent profunda por a que les coses es surtin de 
control i per això sempre està pendent que tot 
es faci a la seva manera perquè cap detall pugui 
escapar-se a la seva comprensió i maneig. sem-
pre li diu a la seva filla què fer, no posa límits ja 
que per a ella no existeixen, les coses només es 
fan a la manera que ella

en les formes d’entendre el món i les relacions 
amb aquest i amb la que ens transmet valors 
sense vigència. Les àvies no entendrien que les 
seves filles anessin a estudiar, i les nostres mares 
(molt poques) entendrien que les filles no vu-
guem casar-nos i que preferim dedicar la nostra 
vida a un altre tipus d’activitats com el desenvo-
lupament professional (entre d’altres).

Cadascuna de les dones de la nostra família va 
viure en un temps social i cultural molt diferent 
del que vivim nosaltres avui dia; cadascuna va 
aprendre i va apropiar valors que elles concide-
raven correctes i dignes de ser transmesos a les 
seves filles perquè aquestes, al seu torn, els trans-
meteren a les seves filles quan fossin mares. Les 
èpoques canvien i les dinàmiques socials canvien 
amb elles per tant, els valors apresos xoquen 
d’una generació a una altra provocant ruptures
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Durant tot l’storyboard he parlat dels bloquejos 
negatius que són heretats. El problema amb la 
mare que controla i que aquest comportament 
hereta la filla és la veu interna que va prenent 
forma de les pors que la mare tenia.

El seu cap és un embolic de sentiments reprimits i 
frustracions acumulades que fan que la seva con-
ducta vagi encaminada a controlar el que l’en-
volta ja que per dins sembla estar sense control 
ni ordre. Aquestes repressions en el sentir fan 
que la mare controladora sigui en realitat una 
dona trist que transmet a la seva filla les seves 
mateixes frustracions i les pors que no li donen 
l’oportunitat de deixar res a l’atzar.

El desenvolupament d’aquesta veu interna que 
prohibeix vol dir que la mare, en el seu afan de 
saber-ho tot, va aconseguir colar-se en la ment 
de la seva filla i controlar-la des de dins, fent que 
aquesta adoptés les seves debilitats i que comen-
cés, igual que ella ho va fer alguna vegada, a 
reprimir emocions ja que no pot permetre sortir 
de control.

“La madre sana es plenamente consciente del 
tira y afloja de las necesidades de su niña. Ani-
ma los esfuerzos iniciales de la niña hacia la in-
dependencia y nunca la amenaza de retirarle su 
cariño a medida de que la niña va descubriendo 
el mundo por ella misma.”12

Li ensenya a la seva filla que pot arribar a ser 
una persona independent que confia en el seu 
instint i que no té por a equivocar.

Ja no és la mare la que li diu a la filla que a de 
fer, sinó que és ella mateixa la que es prohibeix 
les coses que vol fer, per tant comença a acumu-
lar ràbia contra si mateixa ja s’està sabotejant 
constantment i representa per si, un impediment 
per a ser feliç.

Aquestes pors, ràbies, frustraments, alimenten el 
mur que en aquests dibuixos represento com un 
gran bloqueig. 
Hem de trobar la veu interior que no sigui la de 
les prohibicions sinó la veu que neix d’un mateix, 
que li permet fer les coses desitjades i obtenir 
satisfaccions per elles sense necessitat de jutjar-ni 
autoflagel·lar.

12. Cohen, Susan Simon, No aguanto a mamá qué hacer con una madre insoportable, pag 53

A mida que comprenem l’origen de la nostra 
situació, acceptem que existeixen aquests con-
flictes i aquests problemes, que a vegades son 
inevitables. Els trossos del mur es van fent petits, 
ja no t’afecten, ja no et fan mal, i pots reparar el 
mal causat.
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Tot allò que ens separava, que no deixava viure 
la nostra relació en harmonia, que trencava amb 
el vincle que uneix mare filla. Un vincle molt fort, 
perquè néixer sent dona és enfrontar un seguit 
d’obstacles que la societat et posa en el teu 
camí, i com a dones, la madre i la filla, han de 
recolzar-se, han d’unir-se per ser fortes davant 
de les adversitats que els hi espera a la vida com 
a dona. Tots aquests impediments s’esvaeixen, es 
transformen en pols.

Però tot canvia amb el pas del temps. I quan 
la nena es torna mare torna a valorar la seva 
mare. “En la relación madre e hija, creo que 
mientras exista respeto y la madre no pretenda 
ser la “amiga” de su hija sino mantenerse en 
su rol de madre, persona que le ha dado la 
vida, que la acompaña y que le puede explicar 
y transmitir su experiencia como mujer siempre 
que la hija se lo pida... puede ser una relación 
muy rica”, explica Maria Helena Tolosa, maes-
tra, logopeda y psicopedagoga.

Quan torna a començar el cicle, cada genera-
ció es millora. Podem corregir els errors que en 
precedien, que vam heretar. Ho veiem tot amb 
una prespectiva llunyana que ens permet passar 
pàgina, entendre i perdonar a les nostres gene-
racions, les nostres mares i a nosaltres mateixes. 
Així la nova generació que vingui podrá con-
viure millor amb la seva mare, amb la societat i 
amb ella mateixa.

Després de que les dues, mare i filla, han reco-
rregut un llarg camí per les seves vides i després 
d’haver-se valgut per elles mateixes i haver-se 
estranyat, l’amor que es tenen les torna a unir i 
els dóna la força per curar les ferides que es van 
poder haver causat. 
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 Quan vaig començar aquest treball em vaig plantejar un seguit de dubtes sobre 
el que en realitat significaven les relacions mare-filla, i sobretot la meva relació 
amb la meva mare. Volia mostrar els sentiments i les emocions que han afectat a 
la meva relació amb la meva mare que m’hagin format com la persona que sóc 
ara, amb el meu caràcter, la meva forma de pensar, de veure el món i de veure-la 
a ella. Que les dones que veiessin la meva obra es sentissin identificades, com-
preses i que entenguessin el procés per el qual al final el perdó arriba a tancar el 
cicle. 
El pensament que tenia sobre les mares i en especial amb la meva, ha canviat 
totalment. No puc dir que les meves ferides s’hagin curat del tot, però estan co-
mençant a curar-se poc a poc.  Tot i que m’he adonat que és impossible proposar 
una sortida per a les ferides que deixa la relació mare-filla, ja que encara que hi 
hagin punts en comú entre totes les relacions cadascuna troba la seva forma de 
resoldre el seus problemes com millor sapiguin. 

Ha estat una gran experiència on he pogut conèixer la teràpia de les constel·la-
cions familiars en primera persona, una expèriencia única. També he pogut endin-
sar-me més en el món de l’animació en 2D i l’expèriencia de crear el meu propi 
storyboard.
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