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Avui dia ens trobem un jovent 
molt exigent i demandant, que 
busca satisfer les seves necessitats 
de manera immediata. Molts joves 
–que no tots, per descomptat–, 
manifesten una baixa tolerància 
a la frustració i semblen tenir 
al·lèrgia a l’esforç.

Molts pares es pregunten quin 
és el punt d’equilibri saludable 
entre la permissivitat i la disciplina, 
i sovint consideren que han de ser 
amics dels seus fills, obviant que 
el seu rol és un altre. Els amics 
tenen una funció social i emocional 
molt important. Qui no té amics 
li costarà més refer-se d’una di-
ficultat. Però els pares tenen una 
altra funció, molt més important, 
especialment fins ben entrada 
l’adolescència: plantar en l’ànima 
del fill les llavors de l’autoestima, 
confiança, respecte i autonomia, 
entre d’altres.

Actualment, la difícil conciliació 
entre vida familiar, personal i labo-
ral, genera sovint dos sentiments 
i reaccions contraposades en els 
pares: culpabilitat, per no poder 
estar més temps amb els fills, la 
qual cosa porta generalment a un 
excés de permissivitat; i estrès, 
que es tradueix en pèrdua de 
paciència i frustració.
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amb un interessant article publicat 
l’any 2012 en un diari colombià i 
signat per la periodista Ana Cristina 
Aristizábal, que portava per títol 
“Como anular a una persona”. 
Començava així: “El peor daño 
que se le hace a una persona es 
darle todo. Quien quiera anular 
a otro solo tiene que evitarle el 
esfuerzo, impedirle que trabaje, 
que proponga, que se enfrente a 
los problemas (o posibilidades) de 
cada día, que tenga que resolver 
dificultades.”

L’excés de protecció porta 
a la pèrdua de capacitat de 
resiliència –és a dir, la capacitat 
d’adaptar-se positivament a les 
situacions adverses–. El concepte 
fracàs escolar, del qual se’n parla 
molt darrerament, porta associat 
sempre una baixa resiliència.

El camí de l’autonomia personal 
requereix autoconfiança i auto-

estima. El gran psicòleg, Jean 
Piaget, afirmava que l’autoestima 
s’adquireix a través de l’experiència 
dels obstacles superats, de la qual 
extraiem aprenentatges i nous 
recursos, és a dir, creixement.

Un altre psicòleg de prestigi, 
Giorgio Nardone, diu: arribada 
l’adolescència, la hiperprotecció 
és la causa de la major part dels 
conflictes entre pares i joves. Amb 
aquest model estem creant una 
societat futura d’homes inútils i de 
dones frustrades. Per això proposa 
el següent: posa cada dia al teu 
fill un repte que pugui assolir, un 
repte de la vida quotidiana.

No es tracta d’imposar més rep-
tes acadèmics i intel·lectuals, sinó 
acompanyar-los amb sensibilitat 
i criteri pel camí de l’autonomia. 
I això ho podem fer des que són 
capaços de guardar una joguina 
o el tovalló.
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