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DEIXEU QUE ELS NENS S’AVORREIXIN 
Avui els nens no tenen temps d’avorrir-se 

 
Papa, mama: m’avorrei-
xo! Aquesta frase, nor-
malment dita en un to 
queixós, és un clàssic de 
la infància. Que aixequi 
el dit aquell no l’hagi dit 
mai o que no l’hagi es-
coltat mai.  
La diferència, tot i això, 
és que en el segle XX, 
quan una criatura mani-
festava en veu alta el 
seu avorriment, les res-
postes més corrents dels 
pares podien anar des 
de la més completa indi-
ferència, ja trobaràs al-
guna cosa per entretenir-
te!, fins a frases més 
contundents com ara 
compte rajoles!  
Independentment del 
grau d’intensitat de la 
resposta, és ben cert 
que, fins no fa gaire, que 
un nen s’avorrís no amo-
ïnava gens ni mica els 
pares. Fins no fa gaire, 
ser pares implicava mol-
tes coses (com ara criar 
fills sans i, si de cas, 
amb estudis), però no 
comportava fer d’anima-
dors de les existències 
dels seus fills, per evitar-
los de totes passades el 

fantasma de l’avorri-
ment.  
Avui, les coses han can-
viat rotundament. En una 
societat hiperactiva, en 
la qual el fet de no tenir 
temps (anar de bòlit), 
s’ha convertit en un sím-
bol d’estatus, l’avorri-
ment és sinònim de 
fracàs. I pels beninten-
cionats progenitors del 
segle XXI, el fet que un 
fil pronunciï les paraules 
m’avorreeeixo! equival a 
un fallo com a pares.  
Una de les derivades de 
la hiperpaternitat –el mo-
del de criança que es 
porta en les classes mit-
ges i altes d’Occident, 
completament centrat en 
el nen–, és que es fa 
responsables els pares 
de l’entreteniment dels 
fills. A més de ser secre-
taris, xofers, guardaes-
patlles, majordoms i ma-
nagers, els hiperpares 
també han de ser els 
animadors lúdico-culturals 

de la mainada. Això sig-
nifica dotar-los del major 
nombre d’estímuls possi-
bles amb la finalitat que, 
ni que només fos per 

uns minuts, no els en-
vaís l’avorriment.  
Per evitar-ho existeixen 
moltes opcions: de les 
conegudíssimes panta-
lles en totes les seves 
variants, a les costoses 
experiències màgiques 
que els fills han de viure 
tan sí com no, passant 
per la innombrable oferta 
d’activitats extraescolars 
i activitats en família que 
inunden un mercat cada 
vegada més floreixent. 
Aquesta hiperactivitat no 
només està extenuant a 
pares i fills, sinó que 
està destruint del tot la 
capacitat infantil de me-
ravellar-se per tot i cre-
ant criatures dependents 
dels seus progenitors en 
un aspecte tan clau com 
és la seva capacitat 
d’entretenir-se.  
Avorrir-se, com explica 
la doctora Sandi Mann: 
És una arma de doble 
tall. Aquesta psicòloga 
anglesa fa quinze anys 
que estudia l’avorriment i 
considera que d’ell han 
sorgit tantes coses nega-
tives com de positives. 
Per a Man, autora d’un 



llibre (El arte de saber 
aburrirse. Plataforma Ac-
tiva), l’avorriment ha tin-
gut un paper clau en la 
història de la humanitat. 
Ha estat el desencade-
nant de guerres com 
d’invencions que han 
canviat el món. I és que, 
depenent de com s’enfo-
qui, l’avorriment por ser 
tant un estímul per ati-
par-se de xocolata o em-
bolicar-se en una bara-
lla, com per posar-se a 
escriure un poema o co-
mençar a reflexionar so-
bre l’existència. L’avorri-
ment, conclou Man, és 
una emoció i, com a tal, 
hem d’identificar-la i sa-
ber com gestionar-la. Si 
es fa, assegura, pot ser 
molt beneficiós; en espe-
cial per als nostres fills 
hiperestimulats, ja que el 
límit de tolerància a 
l’avorriment i la seva ca-
pacitat d’atenció són ca-
da vegada més baixos.  
En la mateixa línia de 
Man hi ha organitzacions 
com ara el Foro Econó-
mico Mundial que, enca-
ra que integra algunes 
de les persones més 
ocupades del món, ha 
fet una crida per dema-
nar als pares perquè dei-
xin que els seus fills 
s’avorreixin. Amb el títol: 
Voleu ser uns bons pa-
res? Deixeu que els 
vostres fills s’avorreixin, 
el Foro es va fer ressò 
d’un estudi sobre l’im-
pacte de l’avorriment en 
els nens, realitzat per la 
sociòloga Teresa Belton, 
de la Universitat de East 
Anglia (Anglaterra).  

Belton va començar a 
interessar-se pel tema 
de l’avorriment als anys 
90, quan estudiava la 
influència de la televisió 
en la narrativa infantil. 
Després de llegir cente-
nars de redaccions escri-
tes per nens de dotze 
anys, es va sorprendre 
de la manca d’imagina-
ció que detectava en la 
majoria. Va concloure 
que aquella pobresa nar-
rativa estava vinculada a 
l’excés de televisió, un 
dels recursos més re-
petits contra l’avorriment.  
La imaginació no només 
enriqueix la nostra expe-
riència personal, també 
és necessària per a 
desenvolupar l’empatia i 
és indispensable per a 
crear i transformar les 
coses, escriu Belton. I 
per a desenvolupar-la, 
destaca, és fonamental 
avorrir-se: un estat que, 
ben gestionat, actua de 
catalitzador per a crear. 
Belton ho ha corroborat 
gràcies als testimonis de 
persones, les profes-
sions de les quals estan 
basades en la creativitat. 
Escriptors, artistes i cien-
tífics li van recalcar el 
paper clau que havia ju-
gat l’avorriment –a la 
infància i a l’edat adul-
ta–, per aconseguir-la.    
El problema és que avui, 
els nens, carregats d’ac-
tivitats extraescolars i de 
tot tipus d’experiències 
vitals i estímuls virtuals, 
no tenen, literalment, 
temps per avorrir-se. I 
els nens necessiten 
temps per ells, per des-

connectar del bombar-
deig del món exterior, 
per a somiar desperts, 
per a dedicar-se als seus 
pensaments i ocupa-
cions i descobrir així els 
seus interessos i les se-
ves capacitats.  
La resposta, com a 
pares, no es troba en 
portar-los a classes de 
mindfulness o de ioga 
entre extraescolar i ex-
traescolar. Ni tampoc en 
donar-los activitats i so-
lucions immediates. La 
resposta es troba en 
crear-los un ambient 
tranquil i propici perquè 
ells s’espavilin i busquin 
una sortida al seu avor-
riment. Cal fer-los enten-
dre que entretenir-se vol 
temps i una mica d’es-
forç, i que no implica, per 
sistema, recórrer a un 
aparell electrònic. És im-
portant que sàpiguen 
que són ells, i no nosal-
tres, els qui ho han 
d’aconseguir.  
Distreure’s un mateix no 
és una labor sobrehuma-
na i té, com diu Belton, 
molts avantatges: entre-
na habilitats tan útils 
com la curiositat, la per-
severança, la imagina-
ció, l’observació i la con-
centració. Sense oblidar 
una altra gran menystin-
guda en els nostres 
temps: la tolerància a la 
frustració. Qualitats que 
en un món cada vegada 
més frenètic, també es-
tan oblidant molts adults.   
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