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Família

Els pares fem 
petits els fills?
OLGA VALLEJO 
FOTO: GETTY 

E
l temps passa de 
pressa i els fills es 
fan grans sense que 
pràcticament ni 

ens en adonem. Fer divuit 
anys no ens converteix 
automàticament en 
adults. Fer-se gran 
implica que els pares 
donin més llibertat als 
fills i, en contrapartida, 
ells assumeixin més res-
ponsabilitats. 

Almudena Urbano, psi-
còloga i membre del grup 
de recerca del Col·legi de 
Psicòlegs de Catalunya, 
destaca la importància 
que els pares donin l’opor-
tunitat als fills de ser ells 
mateixos, encara que costi 
veure que es poden equi-
vocar: “Sense error no hi 
ha aprenentatge. Els 
adults han d’evitar sobre-
protegir-los, han de deixar 
que puguin generar idees 
pròpies i establir les seves 
pròpies fites, que constru-
eixin la seva identitat i 
conformin els seus propis 
valors, encara que potser 
no coincideixin amb els de 
la resta de la família”.  

El Joel té 23 anys i 
sovint evita assumir res-
ponsabilitats. La seva 
mare, la María José, reco-
neix que li costa deixar-li 
marge: “Sempre m’ha 
semblat que sóc impres-
cindible, que ell mai en sap 
prou i jo, que sóc gran, tinc 
molt més coneixement. 
Tinc capacitat per veure 
perills que ell ni imagina, i 
vull tenir cert control per 
evitar que li pugui passar 
qualsevol cosa. Tinc l’ins-
tint natural de protegir-lo, 
però m’esforço per deixar-
lo fer, tot i que no és fàcil 
veure que, com havies pre-
vist, s’equivoca”.  

Roser Claramunt, psi-
còloga i coach especialit-
zada en programació neu-
rolingüística (PNL) i 
mindfulness, o atenció 
plena, coincideix en la 
importància d’aprendre 
dels errors. Quan les coses 

no surten com les havíem 
previst tenim l’oportuni-
tat d’educar els fills en 
actitud, que sàpiguen 
adaptar-se als canvis i 
aplicar aquell coneixe-
ment més endavant.  
Què poden fer els pares  
El paper dels pares, fins 
que els fills són plenament 
adults i tenen prou recur-
sos, no és fàcil. Han d’ofe-
rir consell i afecte, donar 
suport i llibertat. Clara-
munt apunta que en gene-
ral és habitual que els can-
vis facin por: “Espanta 
deixar de ser imprescindi-
bles i que els fills no ens 
necessitin com abans. 
L’important és que els 
pares tinguin projectes 
propis, que acceptin que el 
que està passant és llei de 
vida. L’evolució no es pot 
aturar. En aquesta nova 
etapa els pares han 
d’acompanyar els fills”, 
explica la coach.  

Fa uns mesos que el 
Joel s’ha independitzat i 
comparteix pis amb dos 
nois més. La María José 
assegura que no ha sigut 
fàcil i ha viscut amb cert 
patiment el fet de no 
veure’l cada dia i saber 
com està. “Tant el seu 
pare com jo creiem que és 
una bona decisió. És posi-
tiu, sobretot perquè ha 
sigut ell el que volia viure 
pel seu compte. S’està 
fent gran, es relaciona 
amb companys nous i s’ha 
de buscar la vida. És un 
bon aprenentatge”.  
Tractem els fills...  
La Montse té tres fills. Té 
clar que amb el primer 
van aprenent, amb el 
segon se senten més 
segurs i amb el tercer cre-
uen que ho saben tot, 
encara que no sigui del tot 
cert. L’Albert és el gran i 
té 17 anys. La Montse 
reconeix que la primera 

Quan els fills són gairebé adults tota la família 
ha de fer un procés de reajustament

 
Tenir clar quin és el seu rol i què esperen de la vida.  
És important que vegin amb perspectiva la seva tasca com a pares i no se 
centrin exclusivament en la procreació i educació dels fills.  
 
Visualitzar com estaven ells quan tenien aquesta edat. 
Recordar què necessitaven els ajuda a entendre que han de deixar que 
els fills s’equivoquin, i que es pot aprendre dels errors. 

ROL. Els pares han d’acompanyar els fills, però no assumir el que han de fer ells.

ETAPES. Cal que els infants vagin assumint les 
responsabilitats que pertoquen a la seva edat. 
Començant per dutxar-se o vestir-se sols.

Aquest curs en Joel ha 
hagut de fer uns quants 
tràmits a la universitat. 
Els ha fet tot sol. No ha 
demanat ajut ni els seus 
pares s’han ofert per 
acompanyar-lo. La María 
José explica que li hauria 
agradat anar amb ell, 
però que s’ha pogut con-
trolar. “Sí que li hem pre-
guntat com li anava però 
hem deixat que ho faci tot 
sol. Ja té edat per espavi-
lar-se. És el que toca. Si 
no és prou responsable 
n’haurà d’assumir les 
conseqüències”.  

És normal que la pers-
pectiva dels pares sigui 
protegir els fills, però se’ls 
ha de deixar marge perquè 
demostrin que poden 
assumir responsabilitats. 
Si se’ls ajuda sempre i se’ls 
sobreprotegeix no arriba-
ran mai a ser adults del 
tot. No es tracta només de 
donar llibertat, també han 
de ser responsables.   

1 
Què pot ajudar els pares a donar autonomia als fills?   

2 
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En família

Parlem  
de compartir

Fa molt temps, a l’escola bressol del nostre fill (dos 
anys) van tenir una idea genial: que cada nen por-
tés una de les seves joguines per posar-les en co-
mú i aprendre a compartir.  
e 
Va ser una dura negociació. No el podíem enviar 
amb una joguina massa rònega, estava en joc l’ho-
nor de la família! Però ell no volia de cap manera 
portar-ne cap de les seves preferides. Finalment, 
ens vam decidir per un conillet de goma que no te-
nia mala pinta, però pel qual mai no havia mostrat 
gaire interès. Any i mig més tard, quan ningú (dels 
pares) recordava l’incident, vet aquí que surt del 
col·le, l’últim dia de col·le, tot un graduat en colors 
i gomets, amb el conillet brut i atrotinat a la mà. 
“Tots els nens –ens explica la mestra– han exigit la 
devolució de la seva joguina. De fet, s’han passat tot 
aquest temps vigilant qui la tocava. Em sembla que 
no ho farem més”. 
e 
I és que sembla que hi ha una gran preocupació, en-
tre alguns pares i alguns mestres, per ensenyar els 
nens a compartir. “La meva filla no vol compartir”, 
em diuen de vegades, amb una certa angoixa a la 
veu, com si aquella nena de dos anys que no vol dei-
xar la seva nina estigués començant una carrera cri-
minal. En una tragèdia grega, els déus castigarien 
aquests pares donant-los exactament el que han de-
manat: un nen que sàpiga compartir. “On tens la 
tauleta que et vaig comprar la setmana passada?” 
“L’he deixada”. “A qui l’hi has deixat? Quan te la tor-
na?” “No ho sé. Era un amiguet que vaig conèixer 
ahir al parc. No sé com es diu. Me la va demanar per 
favor”. Si l’educació té com a objectiu preparar els 
nostres fills per al món dels adults, no comprenc 
aquesta insistència a compartir. Els adults, habitu-
alment, no ho fem. A qui ha deixat vostè el seu cot-
xe, la seva jaqueta, la tele, el mòbil o simplement la 
torradora? Només compartim, ocasionalment, ob-
jectes relativament poc valuosos, com ara un llibre 
que ja hem llegit. I encara només amb algunes per-
sones i amb precaucions perquè, ja se sap, qui dei-
xa un llibre a un amic pot perdre el llibre i l’amic.  
e 
Compartir, en el sentit trivial i quotidià de la parau-
la, és una cosa que el seu fill farà amb el temps, sen-
se que ningú l’hi ensenyi. Deixarà un llapis a un com-
pany que l’hi demani un moment, jugarà a pilota 
amb els amics perquè aviat descobrirà que jugar tu 
sol amb la teva pilota i no deixar que ningú la toqui 
no és especialment divertit. Però protegirà les se-
ves propietats, i les més valuoses només les deixa-
rà un moment, sota supervisió, als millors amics. 
Un conillet de goma pot ser una propietat valuosa 
per a un nen petit, encara que als adults ens sembli 
una tonteria sense importància. 
 
Carlos González és doctor en pediatria

Carlos 
González 

Eines que poden 
ser útils  
per als pares:  
e 
Adolescentes. “Qué 
maravilla”, d’Eva Bach 
Cobacho (Plataforma 
Editorial,  2008) 
Capítols del llibre com 
Efectivament t’estic con-
trolant o Quan en facis 18 
això no serà xauxa ajuden 
els pares de fills adoles-
cents a reflexionar sobre 
com exerceixen la pater-
nitat, a més de donar-los 
consells per reconduir i 
rectificar determinades 
situacions.  

 
Mundo loco, d’Atak 
(Editorial Fulgencio 
Pimentel SL, 2015) 
Un món boig on tot  
funciona al revés serveix 
d’excusa per reflexionar 
sobre el que podem 
millorar al món real en 
què vivim.  

 
Tanguy: què en fem, del 
nen?, pel·lícula 
d’Étienne Chatiliez 
(2001) 
Comèdia francesa que 
explica el malson d’uns 
pares que volen aconse-
guir que el seu fill de 28 
anys s’independitzi i 
deixi de comportar-se 
com el rei de la casa. 

adolescència de casa els 
ha costat: “No és fàcil 
quan comencen a sortir 
de nit. Ens ha ajudat el fet 
que els pares del grup 
d’amics també som amics 
i més o menys hem fet 
cert control previ, con-
sensuant si els deixàvem 
sortir o no, o corroborant 
que, tal com ells deien, 
tots anaven a una festa. 
No es fan grans d’un dia 
per l’altre, és un procés 
amb el qual tots n’hem 
après. Hem establert uns 
límits i unes normes. 
Igual que quan eren petits 
no podien saltar al sofà, 
doncs ara s’han de respec-
tar horaris, assumir res-
ponsabilitats. Parlem 
molt amb ells perquè tin-
guin clar què poden fer i 
què no”.  

Segons la psicòloga 
Almudena Urbano, és 
essencial que des de petits 
es treballi el vincle amb 
els fills, “que sàpiguen cla-
rament què n’esperem, 
que tinguin present que 
els pares hi seran sempre  
per fer-los costat i que els 
poden demanar consell, 
però que en cap cas els 
trauran les castanyes del 
foc, perquè això no els 
faria cap favor, al con-
trari”, apunta la psicòloga.  
La bombolla dels pares 
Tots coincideixen que en 
general els joves d’ara 
tenen moltes comoditats, 
que se’ls dóna tot fet i han 
de solucionar pocs proble-
mes. Els pares de l’Albert 
han sigut previsors i han 
intentat que els fills s’espa-
vilin en la mesura del pos-
sible: “Vivim en un poble 
petit on tots ens coneixem, 
per això els nens fan el bat-
xillerat en una ciutat veïna. 
Això els ha obligat a fer 
nous amics i moure’s sols 
amb transport públic. 
Petits canvis que han supo-
sat un esforç per a ells”.  

Quan els fills surten de 
la bombolla dels pares i 
s’acosten a altres contex-
tos, treballant o estudiant, 
han d’assumir responsa-
bilitats. S’adonen que els 
seus actes tenen conse-
qüències i l’entorn reacci-
ona sense la condescen-
dència dels progenitors. 
És positiu que, en la 
mesura del possible i 
tenint en compte les 
necessitats de cada jove, 
els pares els vagin donant 
confiança i marge per ser 
cada cop més autònoms. 
També s’han de tenir pre-
sents les particularitats de 
cada nen, per això en 
aquest procés d’acompa-
nyament els pares han 
d’intentar compensar les 
carències dels fills. “Hem 
de donar-los suport i aju-
dar-los a ser millors, evi-

tant sobreprotegir-los. 
Tutoritzant-los sense 
estar-hi a sobre ni ser 
molt directius. Si és tímid 
intentem que es trobi amb 
situacions socials i que 
l’obliguin a relacionar-se”, 
explica la psicòloga.  

La Montse i la María 
José reconeixen que ara 
que els seus fills es fan 
grans han tingut molts 
més dubtes que quan eren 
petits. “Per a nosaltres 
també és un aprenentatge 
–diu la Montse–. És un 
canvi important i ningú 
ens ensenya com l’hem 
d’afrontar”. La María 
José afegeix que en 
aquesta etapa tens la sen-
sació que si t’equivoques 
les conseqüències poden 
ser més greus. “Perills 
com les drogues, l’alcohol 
o una conducció irrespon-
sable et fan patir”.  

En aquest estira-i-
arronsa constant, els nens 
que han deixat de ser ado-
lescents i els falta poc per 
ser adults s’han de com-
prometre per facilitar 
aquest trànsit cap a l’edat 
adulta. Alhora, els pares 
hauran de treballar les 
seves possibles pors i 
angoixes per no transme-
tre-les als fills i acompa-
nyar-los sense sobrepro-
tegir-los. Sembla fàcil 
però és tot un repte.e


