
Tens una llarga experiència.
Trobes diferents als adolescents
d'ara dels de fa 30 anys?
Em vaig començar a dedicar a les
adolescències el 73, quan comen-
cen els primers fenòmens de mar-
ginació greu i això donarà lloc al
primer llibre que vaig fer, La nueva
delincuencia infantil y juvenil
(1982). Apareix un fenomen que ja
no canviarà que és que l'adolescèn-
cia esdevé una etapa obligatòria. A
l'actualitat, tot xaval sap que entre
dos primaveres, la de primer d'ESO
i la  dels 17 o 18 anys es dedicarà a
ser adolescent.

Bàsicament, diríem que s'ha
allargat molt.
Sí, ha passat de ser una cosa absolu-
tament transitòria a ser un estadi.
Dins d'aquesta etapa de 4 o 5 anys
d'adolescència després apareixen
les diferències entre ells i elles.

S'ha avançat en la igualtat 
de gènere?
S'ha avançat i s'ha desavançat molt.
Venim d'un món on es teoritzava la
diferència entre nois i noies en
determinades àrees de coneixe-
ment. Avui dia qualsevol observa-
dor imparcial diria que les noies
són millors que els nois en tot.

En què s’assemblen més?
Moltes coses que abans feien els
nois, ara les fan les noies. Però
les noies tenen molta més capaci-
tat per gestionar els seus senti-
ments, per la comunicació o el
llenguatge... Els nois continuen
majoritàriament tendint a l'acció.
Faríem un gran favor si ajudés-
sim als nois a descobrir com són

les noies i a les noies a descobrir
com són els nois.

Els adults tenim 
responsabilitats...
És que continuen pesant molt i
molt les expectatives adultes. En
aquest sentit, les noies viuen una
pressió per la hiperesponsabilitza-
ció. Les estem obligant a preocu-

par-se excessivament pel resultat
escolar, quan tot bon adolescent
ha de plantejar-se aquell interro-
gant de quants suspensos tindré si
me'n vaig de festa i quantes festes
em perdo si em quedo estudiant.
Davant aquest dilema, les noies
estan tan pressionades que s'acos-
ten a “em quedo estudiant” i els
xavals diuen “me'n vaig de festa 
i ja veurem com aprovo”.

Tot xaval sensat
pensa: “estudiar,

per a què?”

I després s'enamoren...
La gran incertesa per a mi és, ¿per-
què la millor noia, la més bufona,
arriba un moment que s'ajunta amb
el tio més tonto i més burro de la
classe? Cal plantejar-se com aju-
dem a aquesta noia a que mantingui
aquesta excel·lència ajudant-li a
gestionar l'enamorament, les vivèn-
cies... Per què en un determinat
moment el que havien estat autono-
mies, independències, emancipa-
cions... es compliquen i...? No tinc
respostes.

Un adolescent que fa el batxille-
rat amb el màxim esforç, veu a
l'horitzó una taxa d'atur juvenil
del 40%. Com l'afecta això? 
Doncs, que no té cap raó per estu-
diar. Els adults continuem tenint
una filosofia divertidíssima quan li
diem, “fill meu, la teva obligació és
estudiar, com la meva treballar”.
Però, tot xaval sensat pensa, “estu-
diar, per a què?” El gran canvi
entre les generacions de fa 30 anys
i les d'ara és que abans estudiar era
una manera de pujar socialment.
Són arguments que encara repetei-
xen algunes famílies llatinoameri-
canes amb els seus adolescents a
secundària. Però, l'escola no ga-
ranteix cap promoció social. Sí que
garanteix que el no estudiar no
només no el promocionarà, sinó
que serà pitjor. 

És millor que els pares i mares 
siguin tolerants o que mostrin
autoritat?
Els diferents adults que hi ha al
voltant de l'adolescent haurien de
ser adults pròxims i positius.
Pròxims en el sentit de tenir
curiositat i interès pel món ado-
lescent i positius en el sentit de
transmetre la visió que no són un
desastre.
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El perfil 

MANOLITA SANZ

Jaume Funes, psicòleg i periodista, especialista en adolescents

“Els adults que volten l'adolescent
haurien de ser pròxims i positius” 

Viure a Cornellà 
Jaume Funes viu a Cornellà i, tret
d'un canvi de casa al mateix carrer
que va fer fa uns anys, no es plan-
teja viure a un altre lloc. Les
referències a la ciutat i els seus
moviments socials són contínues
en la conversa, i d'aquest coneixe-
ment n'extreu les referències per
analitzar els diferents fenòmens
socials. Funes és psicòleg i perio-
dista i un expert en adolescències.
Ha estat molt lligat al món de l'es-
cola, al de la Formació Professio-
nal i, actualment, a la Universitat,
ja que dóna classes a la Ramon
Llull. És un reconegut formador de
formadors. També ha exercit com
a professional d'exercici lliure, en
l'atenció a la infància o a les perso-
nes amb problemes derivats dels
usos de les drogues, la marginació
o els conflictes socials. 
D'altra banda, ha assessorat la
Direcció General de Protecció de
Menors i del 2004 al 2006 va ser
defensor dels drets dels menors, en
la institució del Síndic de Greuges.
Ara, acaba de publicar “9 ideas 
clave. Educar en la adolescencia”,
dedicat al seu nét Marcel. Té també
una neta i un fill i una filla.
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Amb la pretensió d'educar
9 ideas clave. Educar en la adoles-
cencia és el recull de l'experiència
de Jaume Funes treballant amb 
l'adolescència, posada a l'abast
d'educadors, pares i altres perso-

nes interessades. Funes planteja
nou grans temes als quals busca
resposta amb petits resums que fa-
ciliten el seguiment de la lectura.
Però, el més important és com
s'encara al tema. A la presentació,
comença plantejant tres qüestions
que ens donen la clau del que tro-
barem després. Diu “Per treballar
amb adolescents cal saber envellir
amb airositat”; segueix, “Contra el
discurs oficial dominant” i conclou
“Amb la pretensió d'educar”. 
Està parlant de proximitat i d'expe-
riència, de no donar res per supo-
sat, de posar en qüestió els llocs
comuns que es tornen veritat a
força de repetir-los i de la im-
portància de l'educació que dóna
habilitats per a la vida.

Comprendre els adolescents
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