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EDUCAR 
Educa els teus fills amb una mica de gana 

i una mica de fred. (Confuci) 
 
Per aquells que tenim fills és la 
millor lliçó que podem rebre i per 
aquells que no en tenen, segura-
ment sabran a qui li poden expli-
car.  
L’amor que tenim als nostres fills 
ens porta moltes vegades a no 
veure i a oblidar allò que els farà 
feliços, a la llarga. Passa massa 
sovint avui en dia, que els pares 
de família, sobretot els que tenen 
recursos econòmics, construeixen 
un món irreal, un món de conte de 
Walt Disney. Quan s’acaba el con-
te, i això passa abans del que ens 
pensem, els nostres fills s’enfron-
ten a un món que desconeixen, 
que no comprenen, ple de tram-
pes i d’atzucats, que no saben 
evitar, i les conseqüències són 
molt pitjors que els mals que 
volíem evitar.  

L’amor que tenim als nostres fills ens 
porta moltes vegades a no veure i a 
oblidar allò que els farà feliços, a la 
llarga 

Fa poc la imatge d’un pare amb 
els ulls negats de plors va com-

moure tot el món. Pelé, el gran 
ídol de futbol dels darrers temps, 
a diferència d’altres vegades, va 
fer una roda de premsa de les 
més tristes i doloroses de la seva 
vida: el seu fill Edson, de 35 anys, 
va ser detingut amb unes altres 50 
persones més a la ciutat de San-
tos (Brasil). Va ser acusat d’asso-
ciació delictiva amb narcotrafi-
cants i s’exposava a una condem-
na de 15 anys de presó. El futbo-
lista, tot plorant, va admetre públi-
cament que el seu fill estava invo-
lucrat amb una colla de traficants 
de cocaïna, que havien estat de-
tinguts per la policia. I va dir: Com 
qualsevol pare em dol i em provo-
ca una gran tristesa veure el meu 
fill barrejat amb gent així i veure’l 
arrestat, però ell haurà de patir-ne 
les conseqüències. Desafortuna-
dament, jo potser he estat massa 
ocupat i no em vaig adonar de 
res. És lamentable, perquè sem-
pre he lluitat contra les drogues i 
no vaig veure allò que passava a 
casa meva.  



Pelé és un personatge mundial, 
admirable com a esportista i un 
home honest, que no va perdre la 
seva humilitat, com passa amb 
algunes figures del món de l’es-
port. Tot i així, és trist que un ho-
me bo i amb talent com ell, s’hagi 
“distret” de la seva jugada més 
important: la formació del fills 

Desafortunadament, jo potser he 
estat massa ocupat i no em vaig 
adonar de res 

La història de Pelé no és un fet 
aïllat. Desgraciadament és la vida 
de molts pares de família de la 
nostra època que viuen atrapats 
en una agenda curulla de feina i, a 
més, fora de casa. Pares que 
compensen la falta d’atenció als 
seus fills amb moltes coses mate-
rials. Els apunten en les millors 
escoles, els procuren tota mena 
de luxes i comoditats, i pensen 
que amb això ja han complert la 
seva tasca de pares; però, de fet, 
només han aconseguit formar 
nens que desconeixen la fam, i 
llencen allò que no els agrada. 
Fills tirans, petits monstres insu-
portables i prepotents que patiran 
i faran patir als altres, perquè des 
de ben petits han anat a la seva.       
Criatures que pensen que tenir 
fred o calor només és una qüestió 
de l’aire condicionat; que el can-
sament que han pogut sentir es 
limita a caminar uns carrers per-
què no van trobar aparcament al 
costat de la discoteca; jovenets 
que pensen que el treball dels 
pares és signar talons perquè ells 
tinguin tot el que els passi per la 
barretina. Quines possibilitats te-

nen els nostres fills de convertir-
se en homes i dones responsa-
bles, si els pares els aviciem do-
nant-los tots els capricis i no els 
eduquem la voluntat? Quina mena 
de fills estem formant si amb la 
nostra actitud els estem dient que 
els diners són la cosa més impor-
tant?   
Confuci deia: Educa els teus fills 
amb una mica de gana i una mica 
de fred. I el llibre dels Proverbis 
adverteix: Corregeix els teus fills. 
Posar en pràctica aquesta màxi-
ma tan senzilla aporta molt bene-
fici, i en canvi, quant de mal pro-
voquem si els donem a cor que 
vols.  
Certament hi ha moltes realitats 
que com a pares voldríem fer de-
saparèixer: el patiment dels fills, 
l’excés de suor, d’esforç i les limi-
tacions econòmiques. Tanmateix, 
potser aquestes realitats no els 
donin una felicitat del moment, 
però a llarg temini puguin forjar el 
seu caràcter com a homes i dones 
de profit. Tan de bo cada dia més 
pares tinguem la inquietud de 
saber on paren els nostres fills. 
Que no ens passi que hàgim de 
lamentar: Estava massa ocupat i 
no me’n vaig adonar.  
Encarregat, avui, del que és pos-
sible, que Déu s’encarregarà per 
tu de l’impossible.  
       

Quina mena de fills estem formant si 
amb la nostra actitud els estem dient  
que els diners són  
la cosa més important?   
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