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Dos
poetes

Isabel-Clara
Simó

Avui voldria parlar de dos
poetes (“perquè vull”, com
diu en una bellíssima cançó
l’inoblidable Ovidi), car són
tan immensos com sovint
oblidats; i és que viuen
lluny (en cos i ànima) de la
fàbrica de màrqueting de
la capital. Un és Lluís
Solà, la columna vertebra-
dora de la revista Reducci-
ons, que en un sol poema
se t’enduu i et captiva; el
gran poeta de Vic, d’aspec-
te fràgil, té la força del
ferro quan et planta da-
vant la cara els seus ver-
sos (“...no vacil·lis, / no
t’aturis, escriu la lletra
nova, / escriu-la a les pa-
rets de l’aire, / escriu-la
als miralls de l’aigua, /
parla, no paris, camina
amb la / paraula...).

L’altre gran poeta és
Josep Maria Sala-Valldau-
ra, de Gironella, catedràtic
a la Universitat de Lleida.
Un dia em va mostrar dos
poemes d’altri ben singu-
lars (i que vaig perdre i ara
ell mateix me’ls ha fet re-
cuperar): un que pot ser
dit però no llegit (irrepro-
duïble, per tant), i un altre
que pot ser llegit però no
dit (a mena de poema visu-
al, i que no puc reproduir
aquí perquè ocuparia
massa espai i el director
m’enviaria a galeres).
Aquest poeta renovador,
que trenca totes les con-
vencions i que respira a ple
pulmó a dins de l’aigua, un
prodigi que no saben fer ni
els peixos, que no tenen
pulmons, és autor d’un fa-
bulós Bestiari, on t’etziba:
“Avui, els senyors de l’aglà
/ cotitzen a borsa, / els ca-
mells envasen neu o
herba, / i mil voltors sot-
gen el carnatge desnerit /
de cent mil misèries”.

Fa poc, Ventura Pons
deia a l’AVUI que tenim
una cultura estupenda,
atesa l’escassa demogra-
fia. I citava els novel·listes,
els cineastes, el pintors,
els dramaturgs... Ara bé:
en poetes, paraula d’alco-
iana, ens mereixem la dosi
d’autoestima que ens ne-
guem sempre a acceptar.

�Comenta l’article a
www.avui.cat/47754

¿Creu que els pares d’avui no eduquen els fills
per a l’esforç?
Penso que els pares d’avui i des de fa ja un cert
nombre d’anys han renunciat a educar. So-
vint es confon entre l’educació que han de
donar els pares i allò que s’entén com l’educa-
ció escolar. Hi ha una part indispensable de
l’educació que només els pares poden donar
als seus fills. L’educació que pertoca als pares
és tot allò que cal fer perquè un infant pugui
ser un individu capaç de suportar la societat
en la qual viurà. És fonamental acostumar
l’infant a l’esforç al més aviat possible i ense-
nyar-li que no se li pot donar tot allò que vol i
quan ho vol. Fins al passat decenni, el principi
de relació entre pares i fills era que els nens
havien de complaure els pares. Avui s’ha in-
vertit el sistema i tots els pares busquen com-
plaure els seus fills. Això compromet total-
ment la forma d’educar els fills.

Vostè parla de narcisisme en l’educació. Què
vol dir, això?
Vull dir que la manera de fer dels infants no
està deslligada d’un cert narcisisme [dels
pares] en la mesura que volen un infant que
sigui perfecte, amb zero defectes.Voler un in-
fant perfecte és dolent per a l’infant i el fet de
voler ser uns pares perfectes és igualment do-
lent per a l’infant i per als pares. N’hi ha prou
de partir del principi que els pares són capa-
ços de fer pels seus fills allò que els seus fills
esperen d’ells. Un infant per estar tranquil ne-
cessita tenir límits, saber exactament què té
permès i allò que té prohibit.

¿No és contradictori que els pares hagin dimitit
d’educar i alhora vulguin fills perfectes?
En absolut. El somni dels pares és ser pares
perfectes i tenir un fill perfecte. I pensen que
això es pot fer a partir del moment que s’esti-
ma el fill, que se li dóna explicacions de tot,
que s’estableix una relació democràtica amb
ell... Jo contraposo la dimissió i l’acció. L’acció
és assumir la funció de pares dient que si el
que fa el meu fill no m’agrada, tinc dret de dir-
li que no m’agrada i no hi ha més qüestió. Si el
meu fill no vol dormir a la nit, ha d’anar a dor-
mir i si no és el seu problema. En canvi, en el
moment que el prenc al meu llit, he dimitit.

A la majoria de famílies, els pares passen fora
de casa moltes hores i el fill també. Fins a quin
punt això causa desorientació?
Molta gent pensa que l’educació és una qües-
tió de quantitat de temps. Però l’educació no
és en absolut una qüestió de temps, és una
qüestió d’actitud. Es pot fer molt i bé en molt

“Elsparesfa
tempsque
hanrenunciat
aeducar”

poc temps. Quan els nens petits estan a la llar
d’infants, allà ja tenen unes persones que
l’eduquen. Però quan tornen a casa, sovint
troben uns pares que els volen seduir per fer-
se perdonar el fet d’haver-los deixat.

Molts pares tenen mala consciència...
Els pares no han de fer-se perdonar res. Les
coses són així, aquesta és una realitat del món,
i si busquen de fer-se perdonar, estaran intro-
duint en el seu fill la falsa idea de la desgràcia.
L’infant està lligat als seus pares d’una forma
molt forta, que res no pot alterar. Se’l pot por-
tar a la llar d’infants a les set del matí i recollir-
lo a les sis de la tarda, i passa onze hores a càr-
rec d’una educadora. Però quan retroba la
mare o el pare, que el banyaran, li donaran el
sopar i el posaran a dormir, passant-hi potser
una hora i mitja o dues, aquest infant no en té
cap dubte: sap qui és la seva mare o el seu pare
i qui és l’educadora. Quan el van a buscar, les
onze hores que ha passat a la llar d’infants no
existeixen o s’han esborrat.

Com explica la reacció de molts pares davant
d’una situació de problemes a l’escola, de mal

rendiment escolar?
És la mateixa situació. Quan els
ensenyants es troben amb els
pares i els expliquen els proble-
mes, és fonamental que els pares
facin costat als ensenyants i no
prenguin part pels infants en cap
circumstància, perquè l’ensenyant
és el que fa el paper dels pares.

¿Fins i tot si aquest ensenyant té
una conducta inapropiada?
El més important és verificar la
informació. No n’hi ha prou d’es-
coltar el fill, que diu que aquest
mestre és dolent amb mi. Cal anar
a veure al mestre i preguntar-li
què passa i escoltar-lo. La majoria
de les vegades la paraula de l’in-
fant és sagrada. Però, i això per
què? Hi ha hagut autèntiques ca-
tàstrofes, a França. Persones que
han estat a la presó, acusades fal-
sament per un infant. Un nen va
acusar un mestre d’haver-li donat
un cop de puny. Com que ningú el
creia, el mestre va acabar suïci-
dant-se. Després el nen va confes-
sar que el professor no li havia

donat cap cop de puny. S’han invertit els rols
i això és molt dolent.

A l’Estat espanyol hi ha situacions semblants...
I a tota la societat occidental.

Com pot ser que la societat occidental caigui en
els mateixos paranys i defectes en l’educació?
Perquè la societat de consum ho té, això. Avui
és fonamental viure de la forma més luxosa
possible, amb la màxima quantitat de mitjans
possibles, que no podem reduir. S’oblida que
per cada individu la base de la seva existència
és el que va adquirir dels seus pares els pri-
mers anys de la seva vida. És important que
ciutadans i professionals intervinguin en un
debat públic sobre el sistema educatiu, però
això no impedeix que l’educació hagi de re-
caure sobretot en els pares.

❝Voler un infant perfecte
és dolent per a l’infant, i
voler ser pares perfectes
és igualment dolent per
a l’infant i per als pares
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Aldo Naouri (Bengasi, Líbia,
22 de desembre del 1937). Metge pediatre,
des de la psicoanàlisi i la casuística dels
seuspacientsésunaautoritatenrelacions
familiars a França. Acaba de publicar Edu-
car a nuestros hijos. Una tarea urgente
(Taurus),sobreelpaperdelsparesenl’edu-
cació dels infants, fins i tot com a símpto-
ma dels dèficits en rendiment escolar i
d’una tipologia de nens i joves “aviciats i
egòlatres,incapaçosdepairunafrustració
o desenvolupar el més mínim esforç”.

L’entrevista
Aldo Naouri Pediatre IsmaelCarbó
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