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ELS PARES PODEM PERMETRE’S 
MENYS ERRORS QUE ABANS 

 
Criar un fill mai no ha 
estat tan difícil. Ho diu 
el psicòleg Vicente Gar-
rido, que comprèn molt 
bé la por dels pares a 
enfrontar-se a malsons 
com ara el fracàs esco-
lar, la delinqüència, l’as-
setjament a l’escola, els 
embarassos prematurs 
o la denominada sín- 
drome de l’emperador, 
en el qual els fills ac-
tuen com uns tirans 
amb els seus pares. Es 
poden prevenir aques-
tes conductes? Ell creu 
que sí; ha escrit un nou 
llibre (Mientras vivas en 
casa) en el qual intenta 
explicar què és el més 
important que poden fer 
els pares per evitar que 
el futur dels fills es vegi 
truncat. Es tracta de 
convertir-se en el que 
ell defineix com a “pa-
res efectius”. 
 
“Tenim  
menys temps  
per educar;  
per això cal fer-
lo servir millor” 
PARES EFECTIUS 
 

- Ser pare o mare és avui una tasca més com-
plexa? 
Sí, ho és. Per moltes raons, però és cert que avui la 
societat és més tòxica, perquè presenta unes opor-
tunitats per a la desviació dels joves que abans no 
presentava. A més cal afegir-hi els canvis en el sis-
tema de vida. Tenim menys temps i menys oportu-
nitats per a educar els nostres fills; per això aquest 
poc temps s’ha de fer servir molt millor. 
- Quins són els temors més grans dels pares?  
Els pares tenen por de moltes coses, i tant se val si 
són fills o filles. Tots coneixem en primera persona 
aquestes pors i, des de la drogoaddicció fins a 
l’embaràs no desitjat, hi ha moltes situacions dures. 
Tot i que crec, per la meva experiència, que els fills 
amb la síndrome de l’emperador són els que més 
mal fan a les seves famílies. 
- Què proposa vostè per a prevenir aquests 
mals? 
Després de molts anys d’estudi vaig poder observar 
que tots els pares efectius -que són aquells que 
resolen amb una més gran efectivitat els proble-
mes-  tenien unes característiques comuns. A partir 
d’aquí vaig començar a destriar-les i a detectar-les. 
Va ser aleshores quan vaig començar a desenvolu-
par el concepte d’intel·ligència emocional en els pa-
res, que és la capacitat dels pares per ajustar 
l’educació dels seus fills d’acord amb l’objectiu de 
contribuir que tinguin el millor desenvolupament 
possible com a persones. 
- Quina és aleshores la recepta que ofereix als 
pares més angoixats?  
No es tracta d’una recepta; més aviat es tracta de 
comprendre que hi ha una sèrie de principis i una  
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 “No es pot  
educar  
de forma igual  
a tots els fills; 
cadascun té  
uns trets i uns 
aspectes únics”  
PRINCIPI 
 
 
sèrie d’habilitats que 
poden ajudar-nos. Pel 
que fa als principis, el 
primer és entendre 
que no es pot educar 
igual a tots els fills, 
que els pares intel·li-
gents són aquells que 
comprenen que cada 
fill té uns trets i uns 
aspectes únics i ajus-
ten la seva educació 
a aquestes peculiari-
tats. 
 
 
“Cal ensenyar  
la necessitat de  
superació  
als fills, que no 
es conformin” 
INCONFORMISME 
 

- Hi ha més principis?  
En el meu llibre parlo de tres. Els dos següents es 
refereixen als pares, que han d’adaptar la seva edu-
cació als canvis que afecten els seus fills, com ara 
els divorcis, els canvis d’escola, l’edat dels infants; i 
el tercer és el que anomeno la regla d’or: encara 
que les coses estiguin molt malament sempre hi ha 
una millor decisió educativa a fer. Això vol dir que 
tot i que tinguem grans problemes, els pares 
intel·ligents han de ser capaços de preguntar-se 
quina decisió pot fer que les coses vagin millor. 
- En el seu llibre parla d’habilitats.  
En destaco quatre; i totes s’han demostrat sempre 
molt efectives. Saber escoltar, restar obert al noi, 
estar pendent de les seves necessitats, donar la 
idea que els pares sempre hi són, és la primera. 
Després és important saber-se comunicar de forma 
clara i franca. 
- O sigui, res de sermons.  
No, res de sermons o consells que mai no escolta-
ran. Per això és important saber expressar normes i 
idees sense acusar, però deixant clar que això que 
es diu és el que cal fer i els pares ho han d’exigir. 
La tercera habilitat és la de donar recolzament emo-
cional i seguretat, perquè molts pares crien fills 
insegurs; o bé perquè eviten que els seus fills aga-
fin responsabilitats o perquè no els donen recol-
zament en els moments necessaris. Finalment és 
bàsic ensenyar-los la necessitat de superació. No 
es tracta d’exigir quelcom impossible o de matxu-
car-los perquè siguin els més llestos i els més ma-
cos. Es tracta d’inculcar  l’inconformisme; que no es 
conformin a complir l’expedient perquè en el futur 
seran uns mediocres. Aquesta exigència ha d’in-
cloure també l’àmbit de la competència moral: a la 
llarga, els millors professionals són els que donen 
sentit a les seves vides. 
- És possible garantir l’èxit amb aquestes recep-
tes?  
No hi ha garantia total, perquè la vida també és 
incertesa, i els fills hauran d’enfrontar-se al seu futur 
prenent les seves decisions. Per aquesta raó, els 
pares no poden reclamar el 100% de les responsa-
bilitats en la formació dels seus fills; però ells tenen, 
sense cap dubte, una responsabilitat clau, fonamen-
tal, tal volta la més important fins que el jove se’n 
vagi de casa. 

Vicente Garrido – Salvador Enguix.  
LA VANGUARDIA, dilluns, 20 d’abril del 2009 

 

 


