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Somiem!
I el nen, què hi diu?

Qüestions
per al diàleg:
1

I el nen, què hi diu? Hi té veu,
en aquest assumpte?

2

Quins fills ens imaginem? De
què o de qui depèn?

A pocs dies d'acabar el
curs, el Ramon i la Carla
fan una entrevista amb la
tutora i se'n tornen cap a
casa no gaire convençuts
de
les
seves
recomanacions.
El Joel és un nen una mica
mogut i per això està
apuntat a futbol. El Ramon
pensa
que
d'aquesta
manera, a més de cremar
energia,
s'iniciarà
en
l'apassionant
carrera
futbolística que ell no va
poder seguir per culpa
d'una lesió. La Carla veu bé que sigui per cremar energia, però no tant per dedicar-s'hi.
Ella és de l'opinió que ha de fer Batxillerat i estudiar Direcció i Administració d'Empreses,
que està molt ben mirat i molt ben pagat.
La tutora, que ha fet més èmfasi en el dia a dia del Joel que no pas en aquest futur tan
llunyà, els ha donat unes pautes d'orientació per treballar a casa. Fer un senzill horari on
hi hagi estones de joc i estones per fer petites feines, sol o acompanyat, com pintar, llegir
contes...
La parella s'ha quedat de pedra.
Tan petit i ja amb deures! &ndash;ha dit la Carla.
Jo em tirava tot l'estiu jugant a casa i, si érem al poble, ni hi entràvem! &ndash;ha
comentat el Ramon.
La tutora els intentava fer veure que el nen necessitava una mica d'ordre i que això els
ajudaria. També insistia a donar exemple i fer-lo participar en petites tasques, com llegir o
escriure davant d'ell, parar taula, fer el llit... accions quotidianes que el nen aniria assolint
amb naturalitat.
La resposta ha estat que no hi havia temps. Quan no estava d'entrenament, era a casa
l'àvia i, si no, amb la petita i el gos, així que era impossible de gestionar la situació.
La reunió va acabar de la manera més cordial possible. Això sí, amb opinions ben
diferents.
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Futur
I tu, de gran, què vols ser?

Qüestions

La Maria i la Sílvia són dues
amigues de deu anys. Han
trobat un racó a la plaça del
poble que els encanta: és
sota l'ombra del roure gran.
Cada dia, en sortir de
l'escola, hi van totes dues i
s'expliquen
confidències.
Són amigues des de fa
temps i sempre tenen de
què parlar; les seves mares
diuen que aquest racó
sembla "el banc del si no
fos" dels joves.
Avui la Sílvia es posa tota
seriosa i planteja a la Maria

per al diàleg:
1

Sabem quines són les
aspiracions dels nostres fills?
En parlem alguna vegada?

2

Ens ho imaginem? O ja ho
tenim previst nosaltres des que
eren petits?

3

Tenim en compte les seves
il·lusions i capacitats o hauran
de ser allò que nosaltres no
vam poder ser?

aquesta pregunta: &laquo;I tu, de gran, què vols ser?&raquo;
La Maria ha trigat una estona a respondre:
-No ho sé. Quan era petita tenia clar que volia ser artista famosa, cantant, ballant amb els
micros, els llums, els escenaris, les revistes i el meu club de fans -diu enriolada-. Però ara
ja entenc que això no podrà ser. -I continua:- M'agradaria viatjar i veure món, però també
m'agradaria poder cuidar-me de la granja i les terres dels avis. És clar que ho faria diferent
del que fan ells: no tindria tantes màquines, ho faria tot més natural, sense pesticides,
cuidant cada animal i sense matar-los si no fos estrictament necessari. Em sembla que ho
faria de forma artesanal, saps el que vull dir?
-Sí, potser faràs com aquest nous hippies que han vingut de Barcelona i que cada vegada
que planten alguna cosa nova només en fan propaganda però en cullen quatre misèries
-diu la Sílvia tot rient.
-No ho sé, però m'agradaria que, de cada animal de la granja, en pogués aprofitar el
màxim i que cada cosa que necessités ho pogués treure de la granja. L'energia podria ser
solar o eòlica, l'aigua reaprofitada, els animals respectats, i totes aquestes coses noves i
sostenibles, que diria en Víctor, el nostre professor. I tu, Sílvia, què voldries ser?
-Doncs jo encara no ho sé, però estic pensant que m'agradaria dissenyar un robot per
ajudar la gent a...
-Sí, Sílvia! -crida tota entusiasmada la Maria-. Tu podries inventar un robot que ens fes les
feines de casa i que cuidés la granja! I això ens permetria viatjar uns quants dies, per
veure món, sense haver de quedar-nos sempre lligades a aquest poble.
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Saber escollir
Converses

Qüestions
per al diàleg:
1

Parlem amb els fills sobre les
seves expectatives de futur?

2

Els fem reflexionar sobre el fet
que els estudis, a més de
permetre'ns trobar feina en un
futur, també han de servir per
donar servei als altres, és a dir,
per formar-nos com a persones
compromeses amb la societat?

3

Com podem acompanyar els
fills en aquest procés del saber
escollir?

Maria (estudiant d'ESO):
"No sé què estudiar l'any
vinent. Diuen els col·legues
que és un pal continuar
estudiant,
però
a
mi
m'agrada. El problema és
decidir què fer l'any vinent. I
si escullo quelcom ràpid i
així
de
seguida
puc
treballar?
Roser (mare d'un alumne
d'ESO): "En Miquel diu que
ho té clar. Vol posar-se a
treballar. Diu que així
guanyarà diners i, quan
sàpiga què vol estudiar,
llavors s'hi posarà de valent. Ara, no vol ni sap què escollir. Però demà li ho dic: has
d'estudiar i punt!"
Joan (estudiant d'ESO): "Que guai avui a l'escola! La tutora ens ha parlat sobre el futur,
sobre el nostre futur. M'ha agradat molt quan ens ha explicat que, primer de tot, ens hem
de preguntar qui vull ser, com vull ser. Ens ha dit que dediquéssim temps i energia a saber
què ens agrada i què no. També que valoréssim les nostres aficions, les nostres
motivacions i interessos. Vaja, què volem aconseguir, quin objectiu tenim. Tot això, no t'ho
perdis, ha estat perquè fóssim capaços de saber escollir el nostre futur. De fet, jo ho tinc
clar. Vull ser metge".
Enric (pare d'una noia d'ESO): Jo ja li he dit moltes vegades que, amb això que vol
estudiar, no es guanyarà mai la vida i és una pèrdua de temps. Ha d'estudiar per viure i
tenir qualitat de vida. Si no, a la mínima, no en tindrà ni cinc. Hi ha moltes despeses, a
més a més estem acostumats a viure bé i, clar, necessita fer uns estudis que li permetin
mantenir aquest ritme de vida. És igual si al principi no li agrada..."
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Som església!
Signes d'identitat, signes de pertinença

Qüestions

Vaig ser, fa uns dies, a la
llar d'una família cristiana,
practicant.
Els
pares,
encara joves, formats en
grups juvenils cristians, es
preocupen per la formació
religiosa dels fills i pel seu
creixement en la fe. Els han
iniciat en la pregària i els
acompanyen en la de la nit,
abans de dormir. Beneeixen
la taula habitualment. En
tota la casa, però, no hi veig
cap signe religiós. No hi ha
cap
intencionalitat,
en
aquesta absència. Potser
fugir d'un passat, per a
alguns,
d'un
cert

per al diàleg:
1

De quina manera ajudem els
nostres fills a conèixer Jesús o
incorporar-lo a les seves vides?

2

Com pares i famílies cristianes
eduquem "només" en valors o
"donem un pas més" en
l'anunci explícit de la fe, tant en
la nostra família com en la
nostra realitat més propera?

3

Ens poden reconèixer com a
cristians a nivell familiar,
laboral, social...?

enfarfegament, o potser una simple deixadesa.
Recordo, també, la llar d'una altra família cristiana, un matrimoni i dos fills. Al menjador, hi
havia un senzill sant sopar de ceràmica que presidia els àpats familiars. Quan els fills eren
ben petits encara, els van posar a l'habitació una rajola amb la figura del sant patró de
cadascun, amb un dibuix del moment, actual i entenedor per als infants. El dia de la
primera comunió, els van regalar una reproducció reduïda del Crist de sant Damià, el Crist
de tanta devoció de sant Francesc d'Assís, que va passar a ocupar un lloc destacat en
una paret de l'habitació. Quan es va casar el fill gran, fa tres anys, va demanar als pares si
es podia endur les dues imatges a la nova llar.
És evident que les dues famílies treballen pel creixement harmònic en la fe dels seus fills, i
que aquest creixement no queda supeditat a la presència dels signes religiosos, si bé
poden ser una bona ajuda i unes bones referències que facilitin aquest creixement. El
llibre de la Bíblia, la Creu, el Crucifix, les icones i les imatges de Jesús, de Maria i dels
sants, situades amb la preeminència adequada, esdevenen referent. Són unes realitats
que remeten a una altra realitat: el Pare, Jesús, Maria, els sants, les realitats
representades. Són, alhora, testimonis materials de la fe dels pares, signes d'identitat
personal i familiar i de pertinença a la comunitat dels creients, el Poble de Déu. Símbol del
seguiment de Crist, en el cas de la creu, emblema del cristianisme. A més, hi ha tantes
possibilitats, una diversitat tan gran d'imatges boniques i escaients al sentiment i la
devoció de cadascú! També en la tria d'aquests símbols per als nostres fills, néts, nebots,
fillols, o per a nosaltres mateixos, som moguts pel nostre afecte i guiats per l'Esperit.
"Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ha decidit cridar, perquè
ell que els coneixia des de sempre, els ha destinat a ser imatge del seu Fill, que així ha
estat el primer d'una multitud de germans" (Rm 8.28-29).
Enric Puig Jofra, SJ
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