
Els pares oscil·len entre prohibir
o deixar fer...
Cada setmana em toca fer de di-
gestòleg d'algun pare al qual se li
han entrebancat les adolescències
dels seus fills. “Què haig de fer?” I
li dius, home, flexibilitza una mica.
D'algunes coses cal dir això no,
d'altres no queda més remei que
negociar-les i d'altres pactaran una
cosa i el xaval farà l'altra. Si posa
100 normes té 100 ocasions de
conflicte. Posa'n 10 i només en
tindràs 10. Aquesta flexibilitat que
exigeix l'adolescència no tots els
pares la porten bé. 

Si un pare posa 
100 normes, té 
100 ocasions de

conflicte

Aquesta és una generació de
nadius digitals. Són els majors
usuaris de xarxes socials. Què hi
troben?  
S'ha de tornar a fer una altra dife-
renciació. Sí que és cert que en un
grup d'adolescents de 15 anys, el
99% participen en una xarxa.
Però, fins i tot els usos del món
digital o de la xarxa a vegades
defineixen tribus. Un xaval de
fotolog fa un any considerava un
“pijo” al de facebook. Va variant.
Són personatges que han nascut
en un món digital, però amb for-
mes d'apropiar-se d'aquest món,
molt diferents. El que en el seu
dia podia ser un analfabetisme
real, pot ser un ús diferent del
món digital. Per exemple, hi ha
noies que perfectament estan
escrivint a fotolog i, en canvi, no
saben fer funcionar el word: No
dominen els programes d'ordina-
dor per gestionar l'aprenentatge o
la comunicació. 

Perquè ho fan? 
Té una enorme simbiosi amb la
condició adolescent. Per exemple,
una xarxa virtual permet fer onli-

ne el que en la pràctica farien ells,
que és contrastar la seva ado-
lescència amb un altre adolescent.
Qui se sent com jo i qui m'explica
el que m'està passant a mi? O, què
opina la gent sobre mi? Ara, pro-
var és anar posant fotos seves a la
xarxa. No és tancar-se al lavabo,
que també ho deuen fer, sinó fer-
se fotos amb el mòbil per penjar-
les. L'estereotip de l'adolescent
integrat en les xarxes socials, és
un adolescent que té molts d'a-
mics reals, i que té dos tipus de
xarxes virtuals, un entre iguals i
un d'interessos específics. 

Els pares i mares han d'interve-
nir per evitar perills d'Internet? 
La primera cosa és demostrar
interès per aquest món, no preocu-
pació. Un interès que es demostra
deixant-se ensenyar en aquest
camp, demanant: “diguem de què
va això”. Hi ha gent que els fills
els ajuden a fer el Facebook. De
tota manera, en el món virtual o
real, els adolescents sempre tin-
dran secrets per als pares. En fun-

ció de l'edat i les característiques
han de trobar límits, perquè apren-
guin a regular una activitat que,
per ser tan immediata i tan estimu-
ladora, pot generar amb facilitat
hàbits de dependència. 

L'important és
saber què conserva
un jove del seu pas
pel món de l'esplai 

És una generació que ha crescut
en l'opulència. Com assimilarà
ara la crisi? 
La crisi que pot aparèixer és: com
s'és ciutadà de consum sense
diners, o sigui com mantenir el
mateix nivell de consum quan no
tens recursos. Podrien sorgir  fenò-
mens de conflicte social en el sen-
tit de dir bé, si no tinc diners me'ls
busco, i poden aparèixer formes
noves de marginació i delinqüèn-
cia derivades de la necessitat de

recursos per mantenir el mateix
nivell de consum i pot reduir-se el
desig consumista, que no necessitin
tants de diners, és possible també...

Com se'ls pot interessar en valors
com la solidaritat o el servei a la
comunitat?
Alguna vegada he dit que de totes
les complexitats que he anat veient
en els darrers anys la més complexa
per a mi és com s'educa en valors
als adolescents. Per exemple, és
més fàcil educar la solidaritat per la
via del pragmatisme, “et costarà
més viure sol que no viure acom-
panyat, a tu t'és més pràctic i a
sobre et sentiràs millor convivint i
compartint”. L'altra qüestió és que
no els hi podem vendre motos. Si
això no és una societat, si no és una
comunitat, no els hi podem dir “for-
mes part d'una comunitat”. També
és cert que un dels efectes de la
societat virtual és més solidaritat.
Molts moviments socials en el
món adolescent són reaccions en
que es demostra que pot implicar-
se, però pot fer-ho en un format en

el que se senti mínimament actiu,
que hagi un cert igualitarisme i la
comunicació sigui immediata. 

Com pot contribuir l'educació en
el lleure a l'educació en valors
dels adolescents?
Un dels reptes que te l'educació en
el lleure és com sumar-la a l'edu-
cació al llarg de la vida i l'educa-
ció en tots els moments. En
contextos no acadèmics ni esco-
lars, aquesta educació molt més
àmplia pot contribuir a ajudar
aquest noi o aquesta noia primer a
ser persona, després, a descobrir
que necessita l'altre per ser perso-
na, que sola no pot ser i, després,
que forma part, més o menys, d'un
col·lectiu.

Infants i adolescents formen
part d'aquests esplais, cau o
altres. En canvi, quan passen a
la joventut molts deixen l'activi-
tat i no assumeixen cap compro-
mís comunitari. Per què?
De fet, una part de la ruptura és
una ruptura adolescent. Històrica-
ment, des que tenim adolescència
obligatòria, tots els grups de lleu-
re han tingut una crisi quan 
s'acostaven als 14-15. Era difícil
mantenir-los. Una d'aquestes difi-
cultats venia derivada de que 
l'adolescent necessita tallar amb
la seva infantesa i per tant li cal
un format diferent. Les institu-
cions que aconseguien trobar el
format diferenciat, gestionat amb
molta més flexibilitat, normal-
ment, ho aconseguien. Els que no
ho feien, òbviament, entraven en
crisi i desapareixien. A partir
d'allà, la sortida tòpica, era passar
de ser adolescent a aspirant a
monitor. La resta, al món obert...
L'interrogant és quina part del que
han fet al món de l'esplai conser-
ven després, per exemple, en la
seva forma de divertir-se, en el
tipus d'amics que tenen, o quan
comencen a tenir parella. Aquest
és l'interrogant. Més que retenir-
lo o no, la pregunta seria, ¿què
queda de tot allò en les seves
pràctiques juvenils? 

Si no fossis psicòleg, 
hauries estat...
Probablement, pintor.

Persones que admires en
la vida real
Admiro a persones que reflexio-
nen, que es comprometen... 

El teu heroi de ficció?
Podria ser algun policia o investi-
gador de novel·la negra, com ara
el protagonista d'Henning Man-
kell, el Kurt Wallander que des-
criu la societat, que explica com
ha canviat. 

Què és la felicitat 
per a tu? 
Trobar moments de plaer, més o
menys coherents amb el que sents
en aquell moment. 

La teva flor preferida? 
Continuo preferint les roses.

Un llibre?
Acabo de llegir L'elogi de la 
ceguesa del Saramago. 

Una música
Bach i les seves suites. 

Una pel·lícula?
Diamantes de sangre.

El teu menjar preferit?
Si haig d'escollir, algun arròs.

El teu somni?
Que alguna vegada els polítics
entenguin de què va això de la
infància.

UN SOMNI COMPARTIT PER MOLTS     

Qüestionari Proust 
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