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S
egurament tothom 
està d’acord que els 
pares i les mares 
fan el que creuen 

que és millor per als seus 
fills, però la bona intenció 
no garanteix que l’encer-
tin. Acompanyar les cria-
tures perquè assoleixin 
els seus objectius, 
donant-los suport i ani-
mant-los a esforçar-se, és 
l’ideal. Tot i així, no deu 
ser tan fàcil quan els pares 
reconeixen que algun cop 
s’han passat i han pressio-
nat excessivament els 
seus fills.  

El Salva, l’Àngels, el 
Miquel, la Rosi, la Maria 
Gràcia i el Juan són un 
grup de pares que es reu-
neixen cada divendres en 
un bar de Cerdanyola 
mentre els seus fills de 15 
anys s’entrenen al Parc 
Esportiu Municipal 
Guiera. Tots coincideixen 
que el bàsquet els ajuda a 
ser millors persones: “Ells 
aprenen uns valors que els 
serveixen per a la vida. Els 
poden aplicar encara que 
no hagin de competir”, 
explica el Juan. Segons la 
Maria Gràcia, l’esport és 
tota una experiència: “El 
bàsquet els ajuda. A hores 
d’ara ja saben que a la vida 
hi ha fracassos i que han 
d’aprendre dels errors”.  
I l’Àngels afegeix: 
“L’esport serveix per edu-
car els nens i els pares, 
tots aprenem”.  

Al principi de la tempo-
rada el club de bàsquet 
Tanino Cerdanyola fa una 
reunió en què es parla de 
valors i de donar exemple 
als xavals, i el Miquel reco-
neix: “Està molt bé perquè 

ens ajuda a fer que tots 
tinguem clars quins són 
els objectius. De vegades 
no som prou conscients 
que el comportament dels 
pares és un exemple per 
als fills. Una vegada vaig 
insultar els contraris. Em 
va caure la cara de vergo-
nya, em vaig disculpar i el 
millor és que mai més ha 
tornat a passar”.  
L’exemple és clau 
Carlos Romera Martín, 
tècnic dels cadets, valora 
molt positivament 
aquesta reunió, en què 
s’estableixen les bases: 
“Deixem clar que els 
entrenadors som els pro-
fessionals que ens fem 
càrrec de la part tècnica i 
tàctica. Els pares són un 
pilar fonamental, els han 
de donar suport, ànims, 
acompanyar-los a les ver-
des i a les madures, i 
sobretot han de valorar el 
seu esforç”.  

Carlos Cebrián, direc-
tor esportiu de l’Atlètic 
Sant Just Club de Futbol, 
diu que l’actitud de 
l’entrenador és el refe-
rent, que acaba condicio-
nant el que fan els pares i 
els nens: “De mica en mica 
tots respecten els valors i 
la manera de fer de 
l’entrenador. Per a nosal-
tres l’educació i el res-
pecte són fonamentals. El 
criteri que segueix el club 
a l’hora de triar els entre-
nadors de base és que pri-
mer sàpiguen educar i que 
després ensenyin a jugar”.  
Pares que fan de pares 
El psicòleg Pep Marí, cap 
del departament de psico-
logia de l’esport al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat, assegura que quan 
els pares adopten rols 
diferents dels de pares, 
“quan fan de represen-
tants, àrbitres, psicòlegs o 
entrenadors, l’esport 
deixa de ser la millor 
escola per aprendre i els 
pares comencen a restar”. 
L’entrenador Carlos 
Romera afegeix que si 
s’exigeix més del compte 
als fills o se’ls sobreprote-
geix, els fills han de supor-
tar massa pressió, poden 
angoixar-se o avergonyir-
se de l’actitud dels seus 
pares “i, sens dubte, això 
repercuteix en el joc: ho 
fallen tot”. 

El grup de pares coinci-
deix que no volen pressio-
nar els fills. “El que volem 
és motivar-los –explica el 
Juan–, que s’impliquin i 
vulguin millorar. Per a 
nosaltres el que val és 
l’esforç, si han jugat com 
un equip, anant tots a 
l’una. El menys important 

A l’esport i a la vida la canalla 
necessita eines, no exigències

és si han guanyat o per-
dut, el que valorem és 
l’esperit de superació. 
Volem que acabin con-
tents i satisfets amb la 
feina que han fet. I si a 
sobre guanyen, millor”. El 
psicòleg Pep Marí aconse-
lla que els pares es fixin en 
l’esforç i en la progressió 
dels nens, no en els resul-
tats: “No s’ha d’exagerar 
el resultat aconseguit, ni 
s’ha de relativitzar 
l’esforç, perquè et pots 
carregar l’autoestima. 
S’ha de trobar la mesura 
justa per emfatitzar 
l’esforç, que és l’única 
cosa que depèn exclusiva-
ment dels xavals”.  
Part de l’equip 
Segons Pep Marí, cap del 
departament de psicolo-
gia de l’esport al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat, els pares també 
formen part de l’equip, 
però només han de fer 
dues feines: “Suport emo-
cional incondicional i vet-
llar per uns hàbits sans, 
compatibles amb el rendi-
ment esportiu: un bon 
descans, una bona ali-
mentació i compaginar 
l’esport amb els estudis”.  

Pares que 
pressionen 
els fills 

Els grans no sempre són l’exemple per a la canalla 
que haurien de ser. I en l’esport això s’accentua.

Família

A tot això, són quarts 
de deu del vespre i acaba 
la trobada setmanal 
d’aquest grup de pares, 
que ara han d’anar a reco-
llir els fills. A la sortida 
parlem amb l’Adrià. Té 15 
anys, però juga al primer 
equip, és cadet A interter-
ritorial i la temporada 
passada van ser subcam-
pions de Catalunya. Ens 
explica que amb el temps 
aprens a gestionar tot el 
que sents des de les gra-
des perquè no interfereixi 
en el joc: “Al principi, 
quan queden 5 segons i 
sents crits de pares diri-
gint la jugada t’atabales. A 
vegades tens ganes que 
callin. Ara, quan passa els 
hi dic. Tinc clar que qui en 
sap i ens guia és l’entrena-
dor”. La seva mare, la 
Rosi, diu que tot i que 
l’Adrià juga al primer 
equip, a casa li recorden 
que això no és per sempre: 
“S’ha d’esforçar per man-
tenir el que ha aconseguit 
i seguir millorant”.  
Escoles exigents  
La Maria i el Joan porten 
els seus tres fills a l’Escola 
Aula, un centre educatiu 
que s’enorgulleix d’inten-

Si es volen fills 
responsables  
i implicats, cal 
donar-los eines  
i predicar amb 
l’exemple

“Ara ja saben 
que a la vida  
hi ha fracassos. 
Cal aprendre 
dels errors”, diu 
la Maria Gràcia



11caracriaturesara DISSABTE, 21 DE FEBRER DEL 2015  

La setena hora 
 

Parlem 
d’Auschwitz

Fa setanta anys que les tropes rus-
ses van entrar al camp d’exter-
mini d’Auschwitz i van alliberar 

els presoners que hi havia. Molts d’ells 
van morir al cap de poc temps a cau-
sa dels sofriments patits. No va ser 
l’únic camp construït per assassinar 
milers de persones, però Auschwitz 
s’ha convertit en el paradigma, en el 
terrible model que fa inútil llegir 
Dant per saber quina mena d’infern 
podem arribar a crear.  

En una entrevista que va publicar 
fa poc l’ARA, Steiner responia amb 
aquestes paraules a Carles Capdevi-
la: “La gran pregunta que ha dominat 
la meva vida és: per què la joia filosò-
fica, estètica i moral ha participat, i 
no ha previngut, en el sadisme i la in-
humanitat?” Aquest és l’interrogant 
que hem heretat del segle passat. I 
ningú, ni el mateix Steiner, sap com 
abordar la resposta.  

Avui hi ha una imatge que circula 
entre nosaltres que és tan graciosa 
com perillosa. Ens referim al famós 
girar full que s’ha barrejat entre les 
manifestacions metafòriques més 
quotidianes. Afirmem que és perillo-
sa perquè ni les persones ni els grups 
socials poden girar full: la història, 
vulguem o no, ens mira sempre. El 
repte és actuar responent a aquesta 
mirada. El futur mai és un full en 
blanc, sinó un full que escrivim amb 
la tinta de la memòria.  
Cal parlar d’Auschwitz a l’escola? 
No tenim cap dubte sobre la respos-
ta: Auschwitz, com a realitat concre-
ta i com a símbol del mal absolut, ha 
de ser present als centres educatius. 
No només perquè forma part del pas-
sat sinó perquè forma part del pre-
sent. A un dels supervivents li van 
plantejar si tenien sentit la poesia o 
la filosofia després d’Auschwitz. La 
seva resposta va ser: “Però qui diu que 
som en el després?” 

En un centre educatiu tot pot ser 
motiu de debat tret d’una qüestió: la 
humiliació de l’altre. No ens dema-
neu arguments. No existeixen argu-
ments per a aquesta qüestió; si cai-
guéssim en l’error d’aportar-los, 
hauríem d’acceptar entrar en el joc 
dels contraarguments. L’acceptació 
de l’altre, sigui com sigui, no és un 
punt d’arribada, sinó un punt de par-
tida, una condició sense la qual no po-
dríem alçar l’edifici de la sociabilitat. 
Si els docents parlem de la lliçó més 
terrible de la història, si parlem 
d’aquest passat nostre sàdic i inhu-
mà, és perquè no hi pugui haver mai 
més un present per a Auschwitz. 

Jaume Cela & Juli Palou

Jaume Cela és mestre  
i escriptor i Juli Palou  
és doctor en filosofia  

i educador 

Llibres 
‘Bajo presión. Cómo 
educar a nuestros hijos 
en un mundo 
hiperexigente’,  
Carl Honoré  
(RBA Libros, 2010)  
Una crida per evitar que els 
pares sobreestimulin els 
fills, per ajudar-los a créixer 
a un ritme més lent i sense 
tanta pressió. 
‘Aprender de los 
campeones’,  
Pep Marí (Plataforma 
Actual, 2011) 
Els principis per aconseguir 
un alt rendiment són els 
mateixos per a qualsevol 
activitat humana. Ens 
mostra els secrets dels 
campions i les claus per 
desplegar tot el nostre 
potencial i assolir el màxim 
rendiment. 

Conseqüències 
negatives de la 
pressió 
educativa  
 
e 
1. Pot tenir problemes 
d’autoestima. Especial-
ment quan hi ha esforç i 
aquest no es tradueix en 
bones notes. 
Sentiment de fracàs quan 
el fill no aconsegueix el 
que els pares esperen d’ell. 
Desmotivació i abandona-
ment escolar.  
2. Pot generar un rebuig.  
Diàriament, fer els deures 
a casa crea un conflicte 
familiar. Criatures que no 
volen anar a l’escola. Fins i 
tot poden desenvolupar 
fòbies escolars.  
3. Possibles problemes  
de conducta.  
Com que no poden assolir 
un lideratge amb l’apre-
nentatge, els nens poden 
buscar protagonisme  
amb conductes rebels o 
desafiants. 

Conseqüències 
negatives  
de la pressió 
esportiva 
 
e 
1. Pot precipitar que dei-
xin la pràctica esportiva. 
En acabar la temporada 
es fa balanç entre les ale-
gries i els disgustos. Si la 
pressió dels pares no 
permet gaudir de 
l’esport, el fill preferirà 
deixar-ho per estalviar-
se els disgustos.  
2. Pot danyar l’autoes-
tima. La criatura sent 
que no ha sigut capaç de 
satisfer les expectatives 
dels pares, guanyant i 
progressant com ells 
esperaven. 

tar obtenir el millor dels 
seus alumnes, desenvolu-
pant al màxim les seves 
capacitats amb una ele-
vada exigència personal i 
posant gran èmfasi en els 
valors de convivència i 
respecte. El Joan va estu-
diar al mateix centre, per 
tant, coneixen el pro-
grama que ofereixen i 
l’èmfasi que posen en la 
cultura de l’esforç. La 
Maria explica que els seus 
fills ho viuen bé, tant el 
Daniel (9) com la Irene i 
la Clara, bessones (4): 
“Van contents a l’escola, 
aprenen i es diverteixen. 
Hem triat aquesta escola 
perquè creiem que tin-
dran la millor formació i 
que els farà estar ben pre-
parats per al món que han 
de viure després. És 
important que aprenguin 
a intentar fer el millor 
possible totes les activi-
tats que hagin de desen-
volupar”. 

El psicòleg Sergi 
Banús, director del Gabi-
net de Psicodiagnosi de 
Tarragona, destaca la 
importància que té que 
els pares acompanyin els 
fills en aquest camí 
d’aprenentatges i que hi 

hagi un mínim de super-
visió. “S’ha de conèixer bé 
els nens, les necessitats 
específiques que puguin 
tenir i les seves peculiari-
tats. Alguns són més visu-
als, d’altres més auditius... 
Se’ls ha d’exigir que estu-
diïn però també se’ls han 
de donar eines que els 
ajudin a estudiar, i sobre-
tot no se’ls pot exigir més 
enllà d’on poden arribar”.  

La Maria reconeix que 
l’esforç escolar és extra-
polable a qualsevol altre 
vessant de la vida: “Tot 
requereix un esforç, estu-
diar, aprendre, tocar un 
instrument, practicar un 
esport o tenir una família. 
Volem que ells acabin 
sent autosuficients, i 
tenint responsabilitats se 
senten més segurs”. 
Aquesta filosofia de 
l’esforç també la troben a 
casa. Hi ha d’haver certa 
sintonia entre el que es 
predica i el que veuen. 
Així, el psicòleg Banús 
recomana que els pares 
siguin coherents amb el 
que reclamen, “a més de 
la capacitat intel·lectual 
dels fills, l’important és 
l’actitud, l’entorn i la 
coherència”, conclou.e

La Rosi recorda 
sovint al seu fill 
Adrià que “s’ha 
d’esforçar per 
mantenir el que 
ha aconseguit”

“No som prou 
conscients  
que el  nostre 
comportament 
és un exemple”, 
diu el Miquel


