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ELS HIPERPARES 
Abans, la infància no s’entenia com un altar 

 
Fa un temps, no tan llunyà, als nens no se’ns 
feia massa cas. Teníem els nostres drets, 
però també, les nostres obligacions. Anàvem 
sols a l’escola, carregàvem les nostres 
motxilles i anàvem a comprar el pa. Jugàvem 
al carrer i es considerava que entretenir-se 
era la nostra tasca, como també ho era 
bregar amb els petits obstacles del dia a dia i 
obeir el mestre, que en aquells moments 
sempre tenia raó.  
Ens estimaven, però en cap cas ens vene-
raven. Érem bons en algunes coses, –i 
alguns pares ens ho deien–, però no érem ni 
especials, ni meravellosos, ni éssers per 
sobre del bé i del mal. Ni tampoc futurs genis 
o esportistes d’elit, que acabarien guanyant 
milions. En general, els nostres pares volien 
el millor per a nosaltres, sí, però aquell desig 
no implicava tenir-los darrere nostre cons-
tantment, disposats a solucionar qualsevol 
obstacle que ens poguéssim trobar.  
No fa gaire, la infància no s’entenia com un 
altar o un camp d’entrenament, que és com 
la hiperpaternitat enfoca aquest moment de 
la vida. A Occident, especialment entre les 
classes mitges i altes, aquest tipus de crian-
ça, que implica una atenció excessiva, una 
sobreprotecció i una hiperformació dels fills, 
s’ha instaurat a gran velocitat. Avui, a causa 
de raons purament demogràfiques, a una 
oferta brutal al mercat, a una competitivitat 
entre famílies i a una forta pressió social, els 
fills s’han convertit en un símbol d’estatus. 
En el segle XXI, els pares no eduquen o 
crien: gestionen fills, que són vistos gairebé 
com un producte. Un producte que, en una 

societat que exalça la perfecció, ha de ser 
perfecte. Com el cotxe, la casa i el cos. La 
hiperpaternitat implica una inversió de temps 
i de diners i la implicació d’experts en el 
procés de formació dels fills. Sense oblidar 
de proveir-los d’un capital trufat d’experièn-
cies màgiques, que acostumen a implicar 
una despesa considerable.  
La hiperpaternitat té algunes variants: dels 
clàssics pares-helicòpters (que sobrevolen 
les vides dels seus fills incansablement); als 
pares-piconadores (els quals, en comptes de 
preparar els fills pel camí, preparen el camí 
pels seus fills). Passant pels pares-
mànagers i les mares-tigresses (disposats a 
tot per a crear un ésser excels en l’esport o 
en els estudis); les esgotades soccermums 
(mares-taxistes que porten els fills d’extraes-
colar a extraescolar), els pares-majordoms o 
secretaris i, fins i tot, els molt típics pares-
entrepans: aquells progenitors que, als 
parcs, es limiten a ser l’ombra pacient dels 
seus fills, amb l’entrepà a les mans, per 
mirar que ells acabin fent alguna queixalada.  
La hiperpaternitat va començar a detectar-se 
quan la generació Millenial, els nascuts a 
partir de 1980, va arribar a les universitats 
nordamericanes. Es va descobrir que allò 
que tradicionalment era un ritus de pas a 
l’edat adulta s’havia convertit en una altra 
nova forma d’exercir de pares perfectes. Els 
estudiants venien agafats a la mà de la 
mama o del papa, disposats a aplanar-los el 
camí també a la universitat. Els principals 
mitjans de comunicació del país van 
començar a utilitzar el terme hyperparenting i 



es van publicar alguns llibres sobre aquestes 
criatures hiperprotegides, hiperestimulades i 
hiperestressades.  
La doctora Madeline Levine, una de les 
primeres a escriure sobre el tema, va alertar 
de com aquesta hiperatenció parental estava 
creant: Una generació de nens desconnec-
tats i infeliços i de com aquest model 
competitiu i frenètic compromet de forma 
seriosa el benestar familiar. No s’equivo-
cava: un estudi recent de la Universitat 
Queen Mary, de Londres, concloïa que les 
dones que practiquen l’anomenada 
maternitat intensiva són més infelices.  
Les raons? En una criança que aspira a 
donar-ho tot al fill, elles mai no se senten 
suficientment bones. Però la hiperpaternitat 
no només afecta a aquells que l’exerceixen, 
sinó també a aquells que la reben. Una de 
les ironies d’aquest model és que, per una 
banda, tracta els nens com petits adults, 
però per altra banda, s’actua com si fossin 
incapaços de solucionar res tot sols. Amb la 
millor de les intencions, aquests pares 
hiperdevots i hiperprotectors, estan incapaci-
tant els fills. Perquè, quan per sistema els 
fem les coses que ells haurien de fer, el 
missatge que reben els fills és: Jo no puc. La 
hiperpaternitat s’està carregant una cosa tan 
fonamental com és el procés d’adquisició 
d’autonomia, una de les bases per poder 
anar per la vida.  
En la hiperpaternitat l’educació emocional es 
confon amb allò que diu que el nostre fill no 
es frustri, que és un dels terrors dels 
progenitors contemporanis. Per això, l’hiper-
nen té escassos límits i qualsevol error que 

tingui sempre es deu a un factor aliè. La 
criatura no pot tenir defectes. La sobrepro-
tecció és ben present arreu: perquè el fill no 
pateixi ni es traumatitzi, els hiperpares els 
maquillen les pors, i eviten que s’hi puguin 
enfrontar. Com a conseqüència, les pors 
dels nens cada cop més abundants i amb 
més possibilitats que s’acabin convertint en 
fòbies.  
És evident que com a pares no volem criar 
fill porucs, amb poca tolerància a la frustra-
ció, amb prepotència però amb poca autono-
mia. Ni volem famílies estressades ni nens 
sense temps per jugar; un dret de la infància 
que aquests model s’està carregant. En la 
hiperpaternitat, les tardes lliures, de joc 
sense estructurar, fonamentals en el desen-
volupament social, cognitiu i físic dels nens, 
es veuen com una pèrdua de temps.  
Per això, és urgent aturar-se. I replantejar-se 
el significat de concepte com ara l’èxit i la 
perfecció. Cal acompanyar els fills en el seu 
camí, però en cap cas supervisar cada minut 
de la seva existència. Als Estat Units es 
comença a reivindicar el underparenting: 
observar, sí –hem d’estar atents amb els fills, 
és el nostre deure com a pares–, però no 
intervenir a la mínima de canvi i, fins i tot, 
avançar esdeveniments. I és que la criança 
no l’han de dirigir ni la inseguretat ni la 
pressa per aconseguir un fill perfecte, sinó 
l’amor, els límits i la confiança: en els nostres 
fills i en nosaltres mateixos.    
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Els nens tenen drets, sí; però també obligacions. 
Els nens necessiten autonomia i temps lliure de joc. 

Els nens han d’obeir els seus mestres. 
Els nens necessiten estimació, però no idolatria. 

Els nens necessiten estimació, però també reconeixement dels seus defectes. 
Els nens necessiten que els adults no els solucionem les petites coses de cada dia. 

Els nens no necessiten una atenció excessiva. 
Els nens no necessiten ser perfectes, sinó ser persones madures. 

Els nens no necessiten un control total. 
Els nens no necessiten una sobreprotecció. 

Els nens necessiten felicitat, no estrès. 
Els nens necessiten alguna frustració. 

Els nens no necessiten ni les pors, ni les inseguretats ni les fòbies. 

Els nens necessiten que els pares hi siguin, però no que els ofeguin. 


