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SER PARES 
 
QUATRE NECESSITATS 
BÀSIQUES 
Els nens tenen poques necessitats, 
però aquestes cal atendre-les ade-
quadament i puntual sense cap ex-
cusa. Són aquestes: 
- Companyia: perquè massa sovint 
se senten sols. 
- Activitat: perquè si no fan res 
s’avorreixen sovint. 
- Seguretat: perquè tenen por d’un 
món que desconeixen. 
- Diàleg: perquè hi ha moltes coses 
que ignoren i volen preguntar. 
Podem complaure’ls? I tant! Donant-
los una bona dosi del que jo ano-
meno la vitamina T, de temps, de 
dedicació als fills, amb dolçor, pro-
ximitat, atenció i participació... 
No és complicat. Només cal propo-
sar-se dedicar-los temps, ni que si-
gui poc (perquè a vegades no hi 
podem fer res), però, això sí, que 
sigui de la màxima qualitat. I la 
qualitat es demostra per l’interès que 
hi posem en les seves coses. Per les 
coses que ens expliquen, ni que si-
gui amb un llenguatge incipient, i per 
les coses que fan, interessant-se per 
les seves activitats. No ho dubti: és 
la millor inversió de temps que pot 
fer a la vida! 

Dr. Paulino Castells.  
(Consejos del doctor para padres principiantes. 

Edicions 62, Barcelona)  

 

EL chirimiri DE L’EXEMPLE  
Les coses bones que veuen els nens 
a casa és el que realment funciona 
en el seu procés educatiu. Diu Jesús 
a l’evangeli: Coneixem els arbres pel 
fruit que fan.  
A casa, ja ho he dit moltes vegades, 
l’educació es produeix per òsmosi, 
pel contacte diari amb aquest perso-
natges exemplars que són els pares 
o altres cuidadors habituals dels in-
fants (avis, oncles, germans grans, 
personal domèstic,...) 
Sovint he comparat el procés educa-
tiu amb aquella pluja suau pròpia del 
país Vasc, el chirimiri; també em po-
dríem dir xim-xim. Pluja menuda pe-
rò continuada, que amb el temps 
arriba a empapar del tot.  
Sí, l’educació del dia a dia es fa a 
base de l’exemple que donem als 
nostres fills. Ells estan pendents del 
tracte que tenim els esposos entre 
nosaltres. I també de la manera que 
tractem la nostra gent gran (els avis, 
per exemple). 
No oblideu mai que el que vegin a 
casa és el que faran els fills més tard 
a les seves parelles o als seus fills. 
Quan tinguin la seva pròpia família, 
es comportaran de forma molt similar 
a allò que han viscut a casa, quan 
eren petits.  Dr. Paulino Castells.  

(Consejos del doctor para padres principiantes. 
Edicions 62, Barcelona) 

 



QUINES JOGUINES ELS 
COMPREM? 
El complement de l’activitat lúdica 
són les joguines. Quines joguines 
comprem? Cal recordar als pares 
que al nen li agrada inventar, mode-
lar, crear la seva pròpia joguina. Per 
tant, joguines molt simples que des-
pertin la seva imaginació. Ni més ni 
menys. Per al nen, la seva joguina 
és com la seva tarja de presentació. 
Quan un infant ens allarga una jogui-
na seva, en realitat, ens està convi-
dant a contactar amb ell, a entrar en 
el seu meravellós món de la fantasia. 
La primera condició que ha de carac-
teritzar una joguina és que sigui 
divertida. La joguina ha de ser ade-
quada a la qualitats motrius i tempe-
ramentals de l’infant. 
En els nostres dies trobem una 
quantitat de nens-acumuladors-de-

joguines, que tenen armaris plens 
d’entreteniments diversos, i alguns 
sense estrenar; i tot això perquè els 
seus amorosos progenitors i altres 
parents (avis, padrins, oncles,...) es 
desviuen en aquests regals, fins i tot 
buscant els més cars. El motiu que 
hi ha de fons per aquests excessos 
és la nostra ànsia per aconseguir 
que els fills ens estimin per sobre de 
tot. I també la sensació de culpabi-
litat que tenen molts pares, per no 
poder dedicar-los prou temps (per 
excés de treball, per separació matri-
monial,... ). Desitjo que els pares tin-
guin la suficient intuïció –i una bona 
dosi de seny– per encertar amb la 
joguina que pugui agradar al seu fill, 
i que aquest ho pugui recordar tota 
la vida. 

Dr. Paulino Castells.  
(Consejos del doctor para padres principiantes. 

Edicions 62, Barcelona) 

 

 
PATERNITAT AMB SERENITAT 
Quan em vaig convertir en pare de bessons, vaig 
notar que els pares que coneixia tenien una visió 
diferent sobre el poder de l’educació. Vaig compro-
var que transformaven la paternitat en una lluita: 
portar els fills a activitats que no agraden ni als 
nens, prohibir la televisió, intentar desesperada-
ment que els nadons prenguin una cullerada més 
de verdures. El principal raonament dels pares és 
que se sacrifiquen avui per a fer dels seus fills uns 
adults sans, intel·ligents, amb èxit i ben adaptats. 
Però, consultant dècades d’investigació, hom 
s’adona que el seu raonament està equivocat. Els 
pares han de deixar-se anar. Jo ho anomeno 
“paternitat amb serenitat”. Concentra’t en gaudir 
del viatge amb el teu fill en comptes d’intentar 
controlar el seu destí. Accepta que el futur del teu 
fill depèn, gairebé del tot, d’ell mateix.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Adona’t que l’objectiu 
de la disciplina és fer 
que el teu fill tracti 
correctament a tots els 
qui l’envolten, i no 
modelar-lo perquè es 
converteixi en un adult 
millor. 

Bryan Caplan. Razones 
egoístas para tener más 

hijos. Revista Selecciones, 
agost del 2011 

 
PENSAMENT 
Si la paradoxa de ser 
pare és que hem de 
fer-nos innecessaris; la 
paradoxa de ser fill és 
que descobreixes com 
necessites els teus pa-
res només després de 
pensar que no els ne-
cessites.  

Bruce Feiler. Revista 
Selecciones, octubre del 2011

 


