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Deu anys després del seu èxit Porta’t bé, 
M. Lluïsa Ferrerós es torna a dirigir als 

mateixos pares de llavors: els seus fills 

han crescut i ara estan a l’adolescència 

o a punt d’entrar-hi. Com es pot encarar 

aquesta nova etapa i trobar les pautes 

adequades per a aquest repte en l’aven-

tura de la paternitat?

En un període dominat pels conflictes i les 

contradiccions, els canvis físics i psico-

lògics, la recerca d’independència i iden-

titat per part dels fills i de 

control per part dels pares, 

l’autora dóna eines i solu-

cions pràctiques per su-

perar aquesta etapa dels 

tretze als vint anys amb 

maduresa i èxit per a 

tota la família.
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és psicòloga infantil. Va realitzar l’es-

pecialització en neuropsicologia i psico-

logia forense i té un màster en alteracions 

del son de l’Institut Universitari Dexeus 

i un altre en teràpia estratègica de la 

Universitat de Florència. És directora de 

la unitat de psicologia clínica i paren-

ting de la Clínica Diagonal i del centre 

Applicados a Barcelona. 

És autora d’Abrázame, mamá, Enséñale a ver 
la tele, Sí, mare,  Olvídate del pañal, A 
dormir sin problemas, Inteligencia musi-
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a Columna- i directora de la col·lecció de 

llibres i vídeos «Psicología infantil y de 

la adolescencia».

Actualment col·labora amb diferents revis-

tes i diaris, com Cómo Crecer Feliz o La 
Vanguardia, i amb els programes Espejo pú-
blico i El estirón d’Antena 3, o Noches de 
radio i Julia en la onda d’Onda Cero. També 
és assessora del web Superpadres.com.
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Introducció

Els joves d’avui en dia són uns tirans. Contra-

diuen els seus pares, devoren el seu menjar i

falten el respecte als seus mestres.

Atribuït a Sòcrates, 470-399 aC

Els joves no tenen control i estan sempre de

mal humor. Han perdut el respecte als grans,

no saben què és l’educació i no tenen moral.

Aristòtil, 384-322 aC

A aquells que afirmen que els nostres nens i els nos-

tres adolescents últimament estan experimentant un

procés de deterioració progressiu, lamentem dir-los

que la idea no és nova i que, des de l’antiguitat, exis-

teixen importants diferències entre els adults i els

joves.

Han passat deu anys del Porta’t bé. Els nostres

fills han crescut, estem davant d’una nova etapa i

sorgeix la necessitat d’unes noves pautes per afron-

tar aquest moment vital que representa un gran rep-
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12 No em fa ni cas!

te en la nostra aventura de ser pares. Al Porta’t bé ja

dèiem que l’educació és un projecte a llarg termini.

Tot el que vam anar sembrant en aquells moments

donarà els seus fruits ara.

L’estima incondicional que sentim pels nostres

fills continuarà sent la nostra motivació principal i el fil

conductor que hem de seguir. Recalco la paraula «in-

condicional» perquè és bàsica. A hores d’ara, quan

ja hem après a acceptar sense pors els nostres fills,

ens trobem, de cop i volta, que han deixat de ser cria-

tures, que tenen criteri propi, que fan coses pel seu

compte, i que no totes ens agraden. Sovint els joves

s’aficionen a activitats que no havíem previst o es fan

amics de persones que no ens esperàvem, els seus

actes ens sorprenen, ens defrauden o ens espanten.

Però, encara que no facin el que nosaltres havíem

pensat, encara que surtin del camí marcat, de cap

manera hem de deixar d’estimar-los, de manera to-

talment desinteressada, pel que són ells mateixos.

La connexió afectiva, les abraçades o les pessigolles

s’han de mantenir. Tot i que per fora els vegem una

mica diferents, a dintre seu s’hi amaguen els nostres

petits fills i filles. I aquest vincle que tenim establert

amb ells no es perd mai i serà el nostre millor aliat en

els moments difícils.

L’etapa entre els tretze i els vint anys sol ser la

més volàtil i estressant, tant per als pares com per
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Introducció 13

als fills. És un temps de contradiccions i conflictes

per a tots. L’adolescent passa per un ràpid període

de canvis físics i psicològics. Les relacions fami-

liars arriben a límits complicats per als pares, que

veuen com el seu control i la seva gestió dels as-

sumptes familiars es qüestionen, i les estratègies

que fins llavors els havien funcionat passen a ser

completament inútils. Saber com fer front a aquest

procés de maduració i recerca d’independència i

identitat d’un fill és la clau per controlar els proble-

mes d’aquesta etapa de joventut.

Objectiu: recerca d’independència
(no s’ha de confondre amb rebel·lia)

Per als joves l’adolescència és un període de grans

esperances, però també de gran confusió i insegure-

tat. El principal objectiu és la recerca de la pròpia

identitat. L’adolescent es pregunta: Qui sóc? Cap on

vaig? Aquestes preguntes tenen un paper molt im-

portant en la manera de pensar, de sentir i de com-

portar-se dels joves. No volen ser com els seus pa-

res, i identificar-se amb un ídol o un antiheroi els

ajuda a trobar-se a ells mateixos.

Per als pares, aquest és un moment difícil. Vo-

lem que els fills creixin, però també ens fa por per-
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14 No em fa ni cas!

dre’ls. Hi haurà moments en què els pares hauran

d’exercir l’autoritat i d’altres en què serà millor reti-

rar-se i deixar-los estar. Aquest procés d’estira-i-ar-

ronsa és complicat perquè varia en funció de les cir-

cumstàncies i no hi ha normes fixes que puguem

seguir. No hi ha cap recepta infal·lible per saber

quanta llibertat s’ha de concedir a un adolescent i en

quin moment exacte se l’ha de deixar que decideixi

pel seu compte. Depèn de molts factors (del seu ca-

ràcter, del seu grau de maduresa, de les circumstàn-

cies familiars, de les amistats que tingui, etc.), però

hi ha algunes pistes que ens poden ajudar. En aquest

llibre intentarem revelar-vos unes quantes de les

claus més importants per superar amb èxit aquesta

etapa.

Quan comença l’adolescència, les expectatives

de pares i fills canvien: per als pares, uns fills que

eren afectuosos i obedients s’han transformat en uns

éssers rebels, egoistes i desagraïts que es queixen

constantment. «Tan bon nen que eres de petit! No et

reconec!». Per als fills, aquells pares entranyables

que admiraven s’han convertit en «sergents», en

controladors estrictes que tot ho volen saber i no els

deixen fer res. Se senten absolutament incompre-

sos.

En realitat, tant els uns com els altres tenen part

de raó. Aquestes percepcions aparentment contra-
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Introducció 15

dictòries són una mica exagerades, però moltes ve-

gades són l’única realitat que veuen, tant els pares

com els fills. Cadascun de nosaltres actua guiat per

les seves percepcions, que són la «nostra» realitat.

Si veiem l’altre com un enemic, com algú que no

ens comprèn mai ni es preocupa per nosaltres, ens

hi acabarem barallant i hi sortirem perdent tots. El

que passa simplement és que pares i fills ens mirem

la mateixa realitat des d’extrems oposats del teles-

copi.

El trencament amb el món infantil que caracterit-

za els actes de l’adolescent en el seu camí cap a la

independència comportarà que es prenguin una sè-

rie de decisions inofensives, com les que fan refe-

rència a la roba, al look o a la música que escolten.

N’hi ha d’altres (l’abús d’alcohol, el tabac, la conduc-

ció temerària o el consum de drogues) que poden

ser molt perjudicials i perilloses. Així doncs, hem de

tenir clar que hem de saber triar les nostres «lluites».

L’objectiu no és demostrar que s’equivoquen, sinó

aconseguir que es trobin a ells mateixos, que trobin

el seu camí i que no es perdin mentre el busquen.

La transgressió de les normes es converteix en

una cosa molt atractiva en aquesta edat; és una pu-

jada d’adrenalina que els fa créixer. Per això hem

d’aprendre a posar-los límits de manera gradual i

anar estirant i afluixant la corda a poc a poc fins a
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16 No em fa ni cas!

trobar l’equilibri: el win to win, el punt en què tots hi

sortim guanyant.

En aquest terreny la improvisació sempre juga

en contra nostre. Hem de tenir les idees clares, els

objectius definits i saber qui són els nostres aliats.

Per això s’ha de comptar amb la parella, formar un

bon equip, aprendre a delegar i fomentar la comuni-

cació. Tots anem al mateix vaixell!

L’element principal és no preocupar-nos si no

som perfectes (uns «superpares») i si els nostres fills

tampoc ho són: la clau és passar-s’ho bé i viure in-

tensament, amb amor incondicional, la tasca de ser

pares. No es tracta de preocupar-se contínuament

per si fas les coses bé o malament: per aprendre ens

hem d’equivocar, i per tant segur que en farem, de

coses mal fetes. El que compta són els motius, la

intenció, el fet de bolcar-se amb tones d’estima, sen-

se horaris, amb plena dedicació i estant disposats a

aprendre cada dia. Els fills ens ompliran de satisfac-

cions, i col·laborar en el seu creixement serà el nos-

tre granet de sorra per canviar el món, el futur estarà

a les seves mans.
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