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PRÒLEG

No feu que els nois i noies aprenguin
per la força i la severitat, sinó conduiu-los
per mitjà d’allò que els diverteix, perquè puguin
descobrir millor la inclinació de les seves ments.
Plató, La República, VII

Com el porteu vosaltres, aquest tema? Personalment, us he de dir que ho intento fer el millor que sé,
però també sé que ho podria fer molt millor. Efectivament, no hi ha pares perfectes.
Com a responsable des de fa 18 anys d’un programa d’àmbit familiar pensat per als matins del cap de
setmana i com a pare de dues filles que tenen en el moment de redactar aquest pròleg 7 i 12 anys, em sento
decidit a presentar-vos el llibre que teniu a les mans.
“Parlem dels Fills” és el títol de la secció que el
professor d’institut Ramon Casals fa des de fa tres
temporades a El Suplement de Catalunya Ràdio cada
diumenge entre les dotze i la una del migdia. És un
espai de dos minuts i mig de durada aproximada la
finalitat del qual és provocar la reflexió sobre l’educació dels fills.
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A mi m’agrada el seu estil i em consta que a molts
oients també. Va directe al gra, dóna importància als
valors i fa pensar. De fet, hauria de començar per dir
que en Ramon Casals s’estima el que fa i la gent per
qui ho fa; sent la feina d’educador, la viu com un servei, conscient de la responsabilitat i complexitat que
comporta.
En aquest llibre que teniu a les mans es parla dels
fills, però també dels pares, i de les mares, i els amics i
amigues, i de l’equilibri, la cortesia, el perdó, la convivència, l’espontaneïtat, la coherència, el saber dir no,
els límits, el càstig, els premis, l’adolescència, la soledat, el temps, les adopcions, etc.
Ser pares: l’aventura diària és el recull d’articles que
ens han ajudat a través de la ràdio i que ara ho fan a
través d’aquestes pàgines. Permeteu-me, amics lectors
i lectores, que us doni les gràcies per sentir interès per
aquesta temàtica. Estic segur que no serà en va per a
vosaltres, com no ho serà per a la resta. De la mateixa
manera que us puc assegurar que teniu a les mans unes
cròniques socials sucosament actuals, també us garanteixo que, si escau, els vostres fills en podran fer un
bon ús el dia de demà.
I és que tots, tard o d’hora, en més o menys mesura, som educadors i ja se sap, “l’art de l’educador/a és
descobrir la capacitat que cada persona té per perfeccionar-se”.
Ramon Casals, gràcies a tu i a tots els educadors i
educadores pel vostre servei als altres, en positiu. Per
molts anys.
Xavier Solà i Vilaseca
Barcelona, novembre del 2005

INTRODUCCIÓ

Teniu a les mans el recull de la secció “Parlem dels
Fills” de Catalunya Ràdio. La secció es troba dins del
programa El Suplement, que condueix en Xavier Solà
els caps de setmana.
Com veureu, tractem tot tipus de temes relacionats
amb el fet de ser mares i pares. Però com que l’educació és cosa de tots, la manera de tractar, la manera
d’entendre i comprendre els nens i els joves no és cosa
només dels que tenen fills. També, i de forma destacada, dels avis, també dels parents, dels veïns…
Proposo un debat, una reflexió tranquil·la, positiva,
fins i tot optimista, davant del fet de l’educació. No hi
ha una sola manera de fer de mares i pares, però ens
pot anar bé pensar-hi una mica, parlar-ne i reflexionarhi.
Això és el que pretenem amb aquest llibre. Parlem
de moltes coses, de l’organització de la casa, si els donem poca o massa llibertat, si els ajudem a fer-se responsables, si serà un problema la separació dels pares,
parlem dels estudis, de les modes, però en cap moment
no volem donar un receptari, una llista de solucions,
un manual de supervivència.
Estem parlant de persones: mares, fills i filles, pares.
I les relacions personals són tan complexes que no hi
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ha un sol camí per seguir, però sí que a tots i a totes ens
pot ajudar parlar-ne.
No llegiu el llibre tot de cop. Us invito a llegir un
tema avui, un altre demà, i a parlar-ne amb la vostra
parella, o amb la vostra exparella, o amb altres mares i
pares, però sobretot us invito a parlar-ne amb els vostres fills. Per què no llegiu algun tema en veu alta a casa
i després en parleu, opineu, dialogueu?
En un món que cada vegada ens aïlla i encasella més,
que sembla que no ofereix oportunitats per al diàleg
i la comunicació directa i personal, m’agradaria que
aquest llibre fos una eina útil per a molta gent.
Mirem la relació amb els fills com una experiència,
sí.
La publicitat ens proposa sempre noves i suggerents
experiències, i ens diuen que les hem de viure intensament i no ens les podem perdre. Ens presenta un viatge,
la conducció d’un cotxe, posar-se una colònia o menjarse determinat gelat com una experiència única. I sovint
ens presenten la convivència amb els fills com una lluita
que ens supera: solen presentar els nens com uns dèspotes i els adolescents com uns aprofitats, impossibles
de tractar.
Doncs no! No ha de ser així per res! Fer de pares
és una experiència, però també ser fill o filla és una
experiència. Per què no intentem que aquesta experiència comuna sigui satisfactòria, enriquidora i feliç per
a tots?
Ramon Casals

SETEMBRE
La immensa majoria d’espècies d’aus que viuen
en zones no tropicals senten com s’allarguen els
dies i utilitzen aquest factor com a detonant per
començar a criar.
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ÉS FÀCIL O DIFÍCIL
FER DE MARES I PARES?
Jo crec que d’entrada hem de pensar que és fàcil.
Deixem-nos guiar pel nostre instint. Siguem espontanis.
Tots sabem com ens van educar els nostres pares,
com ens van tractar, i tots sabem que algunes coses ens
van agradar i que d’altres les hauríem fetes diferent.
També molts haurem viscut de prop el cas de germans o amics que són pares i mares i hem vist com ho
fan.
Però el món canvia molt.
Moltes coses són diferents de quan érem petits, i els
canvis són continus: nous costums, noves tecnologies,
noves modes…
No sabem si fem bé de posar un ordinador a l’habitació del fill o servirà perquè en lloc d’estudiar estigui
jugant o s’enganxi a Internet! El telèfon mòbil és bo
per comunicar-se, però porta el risc que el fill es tanqui
més en el seu cercle d’amics.
També trobem el cas, cada cop més freqüent, de pares separats: en el moment de la separació canvien de
cop els esquemes de relació amb els fills i les pautes del
dia a dia, la forma d’organitzar la relació amb el pare
o amb la mare…
Potser sí que aquests canvis constants poden donar
la sensació d’inseguretat. I a vegades cal dubtar una
mica. És bo! Però no perquè pensem que som un desas-
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tre com a pares i que no en sabem prou, sinó per donar
pas a la reflexió.
Ni és bo dubtar massa ni estar sempre segurs de tot:
reflexionar, parlar-ne, pensar-hi, això ens ajudarà a ferho millor.
Hem de saber que en l’educació dels fills no hi ha
receptes segures.
Ens sembla que hem actuat igual i cada fill ens ha
sortit diferent. És així! Cada persona és diferent i també ho són les circumstàncies que viu.
Però si hi aprofundim una mica veurem que sí, que
hem ensenyat i podem ensenyar moltes coses als fills i
que val la pena dedicar un temps a la reflexió.
De tot això en parlarem cada setmana: alguna idea,
algun tema, una petita reflexió que ens sigui útil en
l’educació dels fills, sempre en la línia positiva d’anar
cap a una relació equilibrada, enriquidora i plaent per
a les dues parts.
Per ajudar els fills a ser persones sensibles, i alhora
fortes, optimistes i valentes, que puguin encarar la vida
amb seguretat i alegria.
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A LES PORTES D’UN NOU
CURS ESCOLAR
Demà comença un nou curs, que ve a ser com l’any
nou per als vostres fills. Han passat de curs? Comencen, tal vegada, una nova etapa: l’ESO, el Batxillerat,
algun cicle formatiu, potser la universitat?
Podem ajudar-los a tenir il·lusió, perquè és bo començar amb ganes, per poder mantenir el ritme de treball, per ser constants en l’estudi. Cal tenir il·lusió! És
bo de tenir-ne, tot i que a vegades avui dia sembla que
no estigui de moda tenir il·lusió. Sembla que quedi millor fer-se el desmenjat: “uix, quin pal, tornar a l’escola! Quin rotllo!”
Certament, durant el curs tenen menys temps lliure i
han de treballar més, però això no treu que puguin tenir il·lusió per una nova etapa que comença. Malament
si quan som petits no tenim il·lusió!
Ara els vostres fills i filles estaran amb els seus mestres i professors, i per als pares i mares això pot ser una
tranquil·litat: uns professionals es fan càrrec d’ells, els
ensenyen allò que cal saber, els eduquen.
És fonamental que tinguem confiança en els mestres i professors dels nostres fills. És bo també que hi
mantinguem una comunicació raonable. Assistir a les
reunions de pares és important, per tres raons: escoltar
el que ens volen dir, poder conèixer el mestre o la professora d’aquest curs, i —encara que sembli banal—
perquè els fills, si anem a la reunió, veuen que les seves
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coses són importants per a nosaltres, que valorem els
seus estudis, que trobem temps per anar a la reunió.
Fa molts anys que treballo a l’escola i a l’institut, i sé
com a vegades resulta difícil poder parlar amb els pares
d’alguns alumnes:
—Escolti, que jo treballo, que si no és a partir de les
vuit del vespre jo no puc!
Alguns pares sembla que facin un favor al mestre
quan renuncien a alguna cosa per anar a parlar amb el
tutor o tutora.
Tinguem la certesa que els mestres i professors poden fer molt per als vostres fills, però tingueu el mateix
grau de certesa que hi ha coses que ells no poden fer,
ni ells ni ningú que no sigui els pares del nen o la nena
poden fer: per tant, un vot per la bona comunicació
amb els tutors i tutores de l’escola. Parleu amb ells, feu
servir l’agenda escolar, si n’hi ha, i tingueu la seguretat
que anant un dia a l’escola a parlar no perdeu el temps.
El vostre fill s’ho val.
La majoria de pares i mares, per sort, troben el moment per passar per l’escola quan cal, i així ha de ser,
perquè els pares i els professors hem d’anar a l’una,
tenim entre mans el mateix objectiu, i, tot i que alguna
vegada podem dissentir en alguna cosa, hem de propiciar el diàleg i la comunicació.
Tampoc no arribeu a l’extrem d’una senyora que
com que la tutora va dir a la reunió de pares que ella
podia rebre els pares els dijous de dotze a una, ella anava cada setmana en aquesta hora a l’institut a veure
com anava el fill, fins que la tutora li va explicar que no
calia tan sovint!
És bo que s’ho prenguin amb responsabilitat: que
pensin que estudien per a ells, que és la seva feina, com
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la vostra és anar a treballar o portar menjar a casa. I
quan una cosa s’ha de fer, no és millor fer-la amb bona
cara?
Si ho fan així i hi posen el que hi han de posar de
part seva, els pares hem d’acceptar els seus resultats,
que per a alguns seran excel·lents, per a molts seran
normalets i per a d’altres seran justets.
És fàcil sentir-se orgullós quan un fill et porta un
deu de mates, però també hem de valorar el treball
d’aquell altre que, fent el que pot, treu uns resultats
més baixos.
Cal que tinguin un lloc en condicions per estudiar i
temps per fer-ho.
Ajudeu-los a planificar el curs: que us expliquin com
s’organitzaran el temps, quines activitats extraescolars
volen fer…
Alerta amb això, perquè alguns nens i nenes fan
massa coses. Tant si és perquè ells volen com perquè
els pares els obliguen, tenen horaris setmanals de seixanta hores entre l’escola, l’estudi, l’anglès, la música
o l’esport.
Podem pensar que estaran molt ben preparats per al
futur, però no hi ha el risc que perdin el present? Que
hipotequin la infantesa?
Si ells ho fan perquè volen i tenen capacitat per ferho, endavant! Però els pares hem de respectar el seu
ritme. N’hi ha que amb la feina de l’escola i ben poqueta cosa més ja en tenen prou. No els exigirem que
facin com la filla dels veïns que fa de tot i tot ho fa bé.
Acceptem-lo tal com és!
Ah! I que les estones que passeu amb ells no siguin
només fent de taxi: recollint-los a l’escola, portant-los
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un entrepà pel cotxe, corrents cap a anglès, en acabar
cap a solfeig…
Procureu de tenir estonetes per estar tranquils, vosaltres i ells, fent alguna cosa junts, i que el fet d’estar
amb els fills sigui un plaer i no una obligació.
I ara, folreu els llibres si encara no ho heu fet i visqueu també amb il·lusió aquest inici de curs!
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