
Des que tinc ús de raó –i d’això 
no fa tant–, m’he adonat que la 
naturalesa és sàvia. Fa uns mesos 
vaig tenir l’oportunitat de visitar 
unes caves al país valencià on vaig 
poder constatar el que dic en 
l’àmbit de la indústria vitivinícola. 
Allà vam ser rebuts i guiats pel 
Sr. Paco, un home de rondava 
els 80 anys, fundador junt amb 
el seu fill d’aquelles bodegues. 
Amb el pòsit de saviesa que 
dóna l’experiència i l’amor a la 
terra, ens explicava alguns dels 
secrets de la producció d’un 
bon raïm. El primer secret, 
deia, és tenir passió, paciència 
i investigació; el segon és que 
els ceps dormin quan arriba el 
fred i passin certes necessitats 
quan arriba la calor.

La vinya és una planta de secà. 
L’excés d’aigua la fa insulsa. Però 
patir certes necessitats estimula 
el seu vigor, perquè llavors arrela 
amb ganes buscant la humitat 
del subsòl, per després brotar 
amb força a la primavera i donar 
fruit espectaculars. L’esforç dóna 
fortalesa a la planta. Evidentment, 
no s’acaba aquí l’art de fer vins; 
però aquells comentaris em van 
fer reflexionar sobre l’educació 
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dels fills. I si els éssers humans 
fóssim una mica com la vinya?

La hiperprotecció és l’origen 
de la major part dels conflictes 
entre pares i adolescents, segons 
estudis elaborats per prestigio-
sos equips de psicoterapeutes. 
Si donem als fills tot fet, si no 
els eduquem en la pràctica de 
l’esforç raonable, debilitem el 
seu vigor. Quan alguna cosa 
costa, la valorem molt més. Però 
avui dia eduquem als fills com 
si el que tenen no requerís cap 
esforç. Des del plat a taula o la 
roba neta, fins al mòbil que tots 
els nens i adolescents desitgen. 
Aquesta cultura de l’esforç 
saludable cal incentivar-la des 
que els nens són ben petits: 
guardar les joguines, deixar la 

roba bruta al cossi –en lloc de 
tirar-la a terra–, recollir el plat 
a taula... són petits gestos que 
eduquen i fan créixer. Gestos 
que, certament, han de fer-se 
més complexos i requerir més 
dedicació a mida que els fills 
creixen.

Educar és acompanyar amb 
afecte i respecte als fills en el 
procés de creixement per esde-
venir éssers capaços i autònoms. 
Creiem que això ho ensenyen 
les lletres i els números que 
aprendran a l’escola? Posar les 
coses massa fàcils no estimula el 
vigor, sinó que el debilita. Cal un 
esforç proporcional a les nostres 
forces per anar a buscar el que 
necessitem. Potser com ho fan 
les arrels de la vinya per donar 


