
 

 
ESCOLA PIA D’OLOT. Pensaments educatius    Núm. 56         Febrer 2008 
 

CONSELLS D’UN PARE PEL SEU FILL 
 
Jackson Brown no és un gran pensador, ni un Nobel de Literatura. És un 
home del carrer, un pare preocupat per la felicitat del seu fill; un home que 
escriu aquests simples «consells» quan arriba el moment que el seu fill se’n 
va a estudiar a la Universitat, lluny de casa.  
El fill els va fotocopiar i els va distribuir entre els seus companys estudiants; 
van tenir tant d’èxit que una editorial va demanar a Brown l’autorització 
per a editar-los en un llibre. Al cap de poc, el llibre, ampliat i amb el títol 
Viure feliç, es va convertir en un best seller, amb desenes d’edicions, 
milions d’exemplars i traduït a diversos idiomes. 
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• Observa la sortida del sol un cop a l’any, com a mínim. 
• Encaixa la mà amb fermesa, i mira directament els ulls de les 

persones. 
• Procura’t un bon equip de música. 
• Escull el teu soci com si escollissis el company d’un partit de 

tenis: busca que sigui fort en allò que tu ets dèbil, i a l’inrevés. 
• Desconfia dels fanfarrons: no hi ha ningú que es gloriï del que té 

abundantment. 
• Recorda els sants o els aniversaris de les persones que estimes. 
• Evita les persones negatives; sempre tenen un problema per a 

cada solució. 
• Fes servir cotxes no massa cars, però complau-te amb una bona 

casa. 
• Mai no hi ha una segona oportunitat per a provocar una bona 

primera impressió. 
• No facis comentaris sobre el pes d’una persona ni diguis a algú 

que va perdent el pèl. Ja ho sap. 
• Recorda que s’aconsegueixen més coses de les persones amb un 

bon estímul que amb un sol retret.  
• Anima’t a presentar-te davant d’algú que trobes simpàtic amb un 

somriure i dient: El meu nom és... i encara no ens han presentat. 
• En cap cas no amenacis ningú, si no estàs disposat a complir-ho. 
• Mostra un gran respecte per les persones que fan el treball més 

pesat. 
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• Fes el que sigui més correcte, sense preocupar-se del que pensin 
els altres. 

• Dóna-li la mà al teu fill cada vegada que puguis. Arribarà el 
moment en què no et deixarà fer-ho. 

• Aprèn a mirar la gent des de les seves sandàlies i no des de les 
teves. Col·loca les teves pretensions en el marc de les teves 
possibilitats. 

• Recorda el vell proverbi: sense deutes, sense perill. 
• No hi ha res més difícil que respondre les preguntes dels necis. 
• Aprèn a compartir amb els altres i redescobreix el goig de ser útil 

a algú. Qui no viu per a servir, no serveix per a viure. 
• Arriba a temps als teus compromisos. La puntualitat és el 

respecte pel temps d’altri. 
• Confia en Déu, però tanca el cotxe amb clau. 
• Recorda que el gran amor i el gran repte inclouen també “el gran 

risc”. 
• No confonguis mai la riquesa amb l’èxit. 
• No perdis mai el sentit de l’humor i aprèn a riure’t dels teus propis 

defectes. 
• No esperis que l’altre sàpiga què vols si tu no li ho dius. 
• Fes còpies de les fotos que triïs i envia-les a les persones que hi 

surtin.  
• No oblidis que el silenci és, a vegades, la millor resposta. 
• No rebutgis una bona idea només perquè prové d’algú que no et 

cau simpàtic. 
• No compris mai un matalàs barat; passem la tercera part de la 

nostra vida al seu damunt. 
• No confonguis el confort amb la felicitat. 
• No compris mai quelcom elèctric en una fira artesanal. 
• Escolta dues vegades més del que parlis; és per això que Déu 

ens va donar dues orelles però una sola boca. 
• Quan necessitis un consell professional, demana’l als 

professionals però no als amics.   
• Aprèn a distingir quins són els teus amics i quins són els teus 

enemics. 
• Mai no envegis: l’enveja és l’homenatge que la mediocritat fa al 

talent. 
• Recorda que la felicitat no és una fita, sinó un camí: gaudeix 

mentre el segueixis. 
• Si no vols sentir-te frustrat, no et proposis fites impossibles. 
• La gent més feliç no necessàriament té el millor de totes les 

coses... 
• Senzillament, gaudeix tant com puguis de totes les coses que Déu 

et posa en el teu camí.   
 
 

Text tret d’Internet. Estiu del 2008   
 


