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Són ben coneguts, per molts pares i
mares, els quadres de refredats de
les criatures, per la inquietud que els
provoquen i per les molèsties que
els ocasionen per menjar, per dormir,
etc.

El que els metges i el públic en ge-
neral consideren una afecció lleu i
transitòria, i la majoria de vegades
sense gaires conseqüències, per als
logopedes constitueix un toc d’alerta
que fa que tinguem cura especial-
ment a netejar el nas de la canalla
tan sovint com sigui possible.

L’obstrucció nasal, sigui per mocs,
per inflamació de la mucosa (rinitis)
o per qualsevol altra causa, ens
obliga a respirar per la boca. Si això
els succeeix als infants quan són
petits, amb molta facilitat es conver-
teixen en respiradors bucals habi-
tuals. 

Aquest mal hàbit mantingut en el
temps tindrà repercussions nega-
tives en el llenguatge i en altres
aspectes del seu desenvolupa-
ment.

Mocs i logopèdia 
Mònica Ballester  

En Bernat aviat farà 3 anys i avui li ha costat molt dinar. «Ja s’està tornant a constipar», observa la
mare. «Ja veurem com passa la nit!», comenta preocupada. Cada tardor comencen uns períodes
de mocs, dècimes, roncs, desvetllaments nocturns i plors pel mal d’orella, que es van repetint amb
certa freqüència fins que torna la primavera.

sempre provoca dolor, amb la qual
cosa ens pot passar desaperce-
buda.

En aquest període d’edat, és impor-
tantíssim que l’audició dels infants
estigui en perfectes condicions, si no
és així, els sons s’aprenen de ma-
nera confusa, poc diferenciats entre
ells, i la manca de discriminació au-
ditiva pot donar lloc a problemes de
comprensió del llenguatge, a proble-
mes de parla (canvien uns sons per
uns altres: carida per cadira, tugu-
gan per tobogan), que, si no se solu-
cionen reeducant la funció auditiva,
poden reaparèixer més tard en forma
de dificultats en la lectoescriptura.

El respirador bucal
Hi ha un quadre clínic que els met-
ges otorinolaringòlegs anomenen
síndrome del respirador bucal i són

Els mocs i l’audició
Dels 0 als 5 anys i mig és quan els
nens i nenes adquireixen el sistema
fonològic de la llengua, és quan
aprenen tots els sons de la parla i
els guarden ben emmagatzemats
en la seva memòria auditiva, per po-
der-los reconèixer sense problemes
i, així, comprendre bé el llenguatge i
fer-los servir sense dificultats en to-
tes les posicions possibles, tant en
paraules curtes i fàcils, com llargues
i difícils.

Quan les criatures estan refredades
i ningú no els neteja el nas amb
prou freqüència o no se les moca
bé, les mucositats acumulades obs-
trueixen l’entrada de la trompa
d’Eustaqui, que comunica el nas
amb l’orella mitjana, i això impedeix
que aquesta es pugui ventilar cor -
rectament, aleshores s’hi acumula
líquid o de vegades hi entra el moc
del nas (otitis), la qual cosa des-
torba la transmissió del so per part
dels ossets (martell, enclusa i es-
trep). El resultat és que els infants
no hi senten prou bé i aquest tipus
d’otitis (serosa o seromucosa) no

En aquest període d’edat,
és importantíssim que l’au-
dició dels infants estigui en
perfectes condicions
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unes característiques facials i bu-
cals que desenvolupen, en pocs
anys, les criatures que respiren ha-
bitualment per la boca: la cara té
una forma més allargada, el paladar
és massa alt i estret i de vegades
les dents no poden encaixar bé, els
pòmuls estan poc desenvolupats, el
llavi superior queda curt i amb un to
muscular massa baix, així com la
llengua i la resta de la musculatura
facial.

Amb aquestes condicions d’estruc-
tura bucal i muscular de la llengua,
dels llavis i de les galtes, podem en-
tendre que la parla d’aquests infants
serà poc clara i amb problemes de
pronunciació que requeriran una
exercitació muscular específica.

Tot això es pot evitar
Les criatures petites no són cons-
cients de quan tenen mocs, ni sen-
ten si tenen les orelles tapades o
no, tampoc no se n’adonen de si
respiren per la boca en lloc de fer-ho
pel nas i fàcilment s’habituen a ac-
tuar així, però el problema més gros
és que les persones adultes que es-
tem amb elles tampoc no ens n’ado-
nem.

La solució passa perquè pares, ma-
res, avis i mestres sapiguem veure
els senyals que ens indiquen que
l’infant té el nas tapat i netejar-li tan
sovint com puguem, tot preparant-lo
perquè aprengui netejar-se’l ell ma-
teix de ben menut, perquè així sigui
capaç de mocar-se ell sol quan fisio-
lògicament estigui preparat per fer-
ho.

Com?
Donant-li, a la higiene nasal, la im-
portància que té. Normalment, nete-
jar-se el nas sol ser una nosa que
cal solucionar ràpidament i sense
que ens vegi ningú. Els mocs es
consideren brutícia i la funció del
nas com a òrgan de percepció de
les olors ha perdut prioritat davant
d’altres sentits considerats més ne-
cessaris.

Heu pensat quantes vegades el vos-
tre fill o la vostra filla veu com us
moqueu? Teniu el costum de fer-vos
una higiene nasal diària amb aigua
marina o amb sèrum fisiològic? Pot
aprendre del model que veu a casa? 

I a l’escola? Fins als 6 o 7 anys,
aprendre a mocar-se, és un objectiu

G
ui

x 
d’

In
fa

nt
il

dins dels plans d’aprenentatge o,
més aviat, «pren» temps dels altres
aprenentatges o activitats?

Que els infants aprenguin a mocar-
se no és senzill, ni per a ells ni per
a nosaltres. Hem de saber «vendre’ls
el producte» com una cosa que per
a nosaltres és natural, necessària i
que pot ser divertida. Podem inven-
tar-nos jocs per bufar pel nas, igual
que per la boca, fer-nos massatges
nasals per obrir els narius i simular
que som dofins quan ens netegem
el nas amb els esprais d’aigua de
mar.

Però, com tot, vol temps i perseve-
rança, i jo diria que també bon hu-
mor, més que no pas les
expressions de fàstic que fem a ve-
gades quan treuen un bon «mocar -
ró», perquè més val que s’ho agafin
amb ganes. És un hàbit molt saluda-
ble que els durarà tota la vida.  
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