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CARTA D’ABRAHAN LINCOLN AL MESTRE DEL SEU FILL 
 
BENVOLGUT PROFESSOR,  

El meu fill ha d’aprendre que no tots els homes són justos ni tots 

són veraços, ensenyeu-li que per cada persona menyspreable hi ha 

un heroi, i que per cada un d’egoista n’hi ha un de generós.  

Ensenyeu-li també que per cada enemic hi ha un amic, i que més 

val una moneda guanyada que una de trobada.    

Vull que aprengui a perdre i també a gaudir correctament de les 

victòries. Allunyeu-lo de l’enveja i feu que conegui l’alegria 

profunda d’acontentar-se amb el que té.  Feu que apreciï la 

lectura de bons llibres, sense que per això deixi d’entretenir-se 

amb els ocells, les flors del camp i les meravelloses vistes de llacs i 

muntanyes.       

Que aprengui a jugar sense violència amb els seus amics. 

Expliqueu-li que val més una derrota honorable que una victòria 

vergonyosa. Que cregui en ell mateix i en les seves capacitats, 

encara que es quedi sol i hagi de bregar contra tots.  

Ensenyeu-li a ser bo i amable amb els bons i dur amb els perversos. 

Instruïu-lo perquè no faci les coses perquè sí; que sigui un amant 

dels valors. Que aprengui a escoltar a tothom, però que a l’hora 

de la veritat, decideixi per ell mateix. Ensenyeu-lo a somriure i a 

mantenir l’humor, encara que estigui trist. I expliqueu-li que de 

vegades els homes també ploren.  

Ensenyeu-li a ignorar els crits de les multituds que solament 

reclamen drets i s’obliden de pagar el cost de les seves obligacions.   

Tracteu-lo bé, però no l’acaroneu ni l`aduleu; deixeu que es faci 

fort tot sol. Inculqueu-li valor i coratge, però també paciència, 

constància i sobrietat.     

Transmeteu-li una fe ferma i sòlida en el Creador. Si té fe en Déu 

també en tindrà en els homes. Entenc que demano molt, per tant 

us prego que feu tot el que pugueu. 

Abraham Lincoln, 1830 

 



D I S C I P L I N A  
 

ORDRE, TENACITAT I ESFORÇ SÓN ELS ELEMENTS DE LA 
DISCIPLINA NECESSARIS PERQUÈ PROGRESSI EL TALENT 

 
Les paraules són, entre 
altres coses, instruments 
per analitzar la realitat, 
per obrir camins a la sel-
va de les nostres expe-
riències. Per això atresoro 
paraules de qualsevol 
idioma, com l’explorador 
guarda les rutes al qua-
dern de camp. Rilke va 
escriure: “El caminant 
porta, de la muntanya a la 
vall, una paraula guanya-
da: genciana groga. Pot-
ser siguem aquí per dir: 
casa, pont, vas, arbre 
fruiter, finestra.” Anome-
nem el món per fer-lo 
nostre, practicable, humà. 
Cada vegada que perdem 
una paraula, perdem una 
eina per interpretar el que 
ens envolta. I, en oca-
sions, aquesta pèrdua 
produeix efectes desas-
trosos. Això ens ha pas-
sat, per exemple, amb 
paraules com autoritat, 
disciplina, patriotisme. 
S’han corromput. Tenen 
una història confusa i tot 
sovint tràgica, que les 
inutilitza perquè les torna 
equívoques o emocional-
ment conflictives. En nom 
de Déu, de la religió, de 
les esglésies s’han comès 
i es cometen tota mena de 
disbarats, per la qual co-
sa aquestes paraules con-
tinuem volant, però toca-
des de l’ala. Per això, una 
de les tasques de la filo-
sofia quotidiana que con-
reo en aquesta secció po-
dria ser la de restauració 

d’aquesta classe de pa-
raules danayades.    
Començaré amb la pa-
raula disciplina. La seva 
etimologia és lluminosa. 
Procedeix de la paraula 
llatina discipulus, que de-
riva al seu torn de la con-
tracció de discere, apren-
dre, i de pello, impulsar. 
Així doncs, disciplina és 
“el que impulsa a apren-
dre.” Però aprendre es va 
confondre amb obeir, 
amb submissió a un rè-
gim pedagògic autoritari, 
que pensava que l’educa-
ció tenia per objectiu 
domar la bèstia salvatge 
que tots portàvem a dins. 
Si la nostra naturalesa ha 
estat corrompuda pel pe-
cat, fan falta mitjans durs 
per purificar-la. Així disci-
plina va passar a signifi-
car “un instrument per a 
disciplinar”, és a dir, per 
fer anar dret. Com a reac-
ció, va venir la moda que 
els nens naixien bons per 
naturalesa, no necessita-
ven límits, i que la seva 
pròpia maduració els per-
metria un desenvolupa-
ment satisfactori. Davant 
de l’educació autoritària 
es va alçar l’educació per-
missiva. A això s’hi va 
unir la indústria de la feli-
citat, promoguda per un 
conglomerat d’aprenents 
de psicòlegs, llibres d’au-
toajuda, tècniques orien-
tals mal digerides, espiri-
tismes i també una mora-
litat indolora. Es tracta 
d’una cultura en què no 

sembla decent dir que es 
fa una cosa per deure, 
sinó que cal fer-la perquè 
“em ve” de gust. 
Però la realitat és molt 
tossuda. Naixem a mig fer 
i hem de construir el 
nostre propi caràcter. I no 
hi ha aprenentatge sense 
ordre, tenacitat i esforç. 
Aquests són els compo-
nents de la disciplina ne-
cessària per desenvolu-
par el talent. Les perso-
nes que admirem no van 
néixer sabent. Els experts 
coincideixen que no hi ha 
mestria possible si no es 
dediquen deu mil hores a 
aconseguir-la. L’educació 
emocional és important 
però no n’hi ha prou. 
L’hem de prolongar edu-
cant les virtuts de l’acció, 
les que estabilitzen el 
nostre comportament 
malgrat les intermitències 
del cor, les que ens per-
meten guiar-nos per me-
tes llunyanes i no imme-
diates, i per valors pen-
sats i no només viscuts 
emocionalment.  
És fàcil fer un repertori 
d’aquestes virtuts: el sen-
tit del deure, l’emprene-
doria, la perseverança, la 
valentia, i la resistència. 
Un programa educatiu 
que no podem postergar. 
I, en aquest moment, ens 
trobem que cap de les 
dues no ha aconseguit 
resultats acceptables.   

José Antonio Marina,  
LA VANGUARDIA, ES,  

24 de març del 2012 

            


