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10.605

Cursos bàsics de català

13.827
alumnes

Quasi s’han duplicat els
cursos bàsics de català.

20.038
alumnes

L’ANY 2004 L’ANY 2007
consultes telefòniques
d’assessorament
lingüístic durant el 2007

El Centre de Normalització
Lingüística (CNL) va fer
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COSES de la VIDA

Els experts demanen diàleg a casa
per frenar la moda de la lluita lliure

Especialistes en desenvolupament infantil critiquen
que els nens mirin la tele sense la companyia d’adults

Asseguren que la falta d’educació en valors ha
contribuït a exacerbar la violència en els nens

E
l cavall fort, les guerres de
pedres... Els jocs infantils pe-
rillosos o violents han existit
des de l’origen dels temps i

sempre han causat més d’un malde-
cap tant als pares com als mestres.
Ara és el torn de les lluites de pres-
sing catch, una moda que compta
amb una reputació molt més negati-
va que les anteriors. ¿Per quin mo-
tiu? Especialistes en el desenvolupa-
ment infantil consultats per aquest
diari consideren que les imitacions
que molts nens fan dels combats de
lluita lliure que veuen per la tele no
són més que el reflex d’alguns mals
d’aquesta societat: falta d’educació
en valors, exacerbació de les actituds
violentes i uns rols infantils més
marcats pels mitjans de comunica-
ció que per la comunicació amb els
pares.

Josep Cornellà, psiquiatre infantil
i expresident de la Societat Espanyo-
la de Medicina de l’Adolescent, ad-
met el fet que els jocs violents sem-
pre han atret els menors, però
també matisa que gran part de
l’agressivitat innata de l’espècie hu-
mana es pot canalitzar a través de la
paraula. El que passa en el cas dels
nens és que molts pares han caigut
en una paradoxa: «Les famílies han
augmentat el nivell de sobreprotec-
ció sobre els fills, però a la vegada
han delegat les funcions educatives
en l’escola i cada dia és més difícil
poder entaular una conversa a casa»
sobre el que preocupa o el que inte-
ressa els menors.

MODELS PERJUDICIALS / És a dir, es
parla poc amb els fills i, a la míni-
ma, perquè no molesti, es planta el
xaval davant el televisor o la video-
consola, uns tòtems des dels quals
en nombroses ocasions es projecten
models de vida que no resulten ser
gens saludables. «No és cosa sola-
ment d’aquest programa de lluita
lliure –assegura Jordi Ferré, metge
especialitzat en el desenvolupament
infantil–. Pots canviar de canal i et
trobes amb una pel.lícula en què el
protagonista mata més de 300 perso-
nes; recordem, si no, l’exemple de
Rambo, que es va arribar a convertir
en l’heroi de milers de joves i no tan
joves».

En tot cas, insisteixen els experts,
no tot el que és dolent s’engendra
des de la televisió, ni de bon tros.
«Estem davant un problema que
afecta tots els àmbits socials, on la

violència prima per sobre de molts
altres aspectes; n’hi ha prou de veu-
re algunes decisions polítiques»,
continua Ferré.

CADENA DE TRANSMISSIÓ / A més a
més, les possibilitats que tenen els
nens d’accedir a aquest tipus de
comportaments (i fins i tot de por-
tar-los a terme i exhibir-los) s’han
multiplicat gràcies a l’era de les tele-
comunicacions. La realitat pràctica-
ment virtual que ofereixen alguns
videojocs (com també rings on prac-
ticar el joc); les múltiples funcions
dels telèfons mòbils (com a mitjans
de gravació de les seves malifetes de
carn i ossos), i la força d’internet
(amb YouTube i Google Vídeos de
principals plataformes de llança-
ment) són una cadena de transmis-

sió perfecta d’aquest tipus d’actituds
si no hi ha cap adult al costat que
sàpiga encarrilar els enormes avan-
tatges que ofereixen.

El poc temps que molts pares de-
diquen als fills condiciona les pautes
de comportament davant les video-
consoles i la televisió, activitats a les
quals els nens s’entreguen com si es
tractés d’entreteniments per practi-
car en solitari. «Els nens es posen da-
vant de la pantalla completament
sols –comenta Ferran Ruiz, profes-
sor de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona–, i si no hi ha un adult al
costat que els ajudi a contextualit-
zar i descodificar alguns missatges,
és molt difícil que sàpiguen discer-
nir entre el que és positiu i el que és
negatiu».

Perquè els menors tinguin llavors

uns clars referents és necessari que
els pares els ensenyin a mirar la tele,
a interpretar-la i ser crítics amb ella,
coincideixen els experts consultats.
«D’aquesta manera, segur que molts
xavals acaben desmitificant aquests
lluitadors que són actualment els
seus mites», afegeix el doctor Ferré,
que considera a més que les deci-
sions educatives han anat també
mal encaminades durant anys. Pa-
raules com «ètica» i «disciplina» han
estat considerades com un tabú o no
han estat ben utilitzades, i això ha
motivat «que s’hagi allunyat els més
petits de casa del contacte amb la
realitat», afirma.

Això sí, «ara que ningú no pensi
que els nens d’avui dia són més do-
lents que els d’abans», rebla el pro-
fessor Ruiz.H

RAFA JULVE
BARCELONA

ANÀLISI DELS MOTIUS D’UNA AFICIÓ VIOLENTA ENTRE ELS MENORS

El comentarista
Héctor del Mar
farà xerrades als
centres educatius

33 El comentarista argentí Héc-
tor del Mar insisteix repetida-
ment en el fet que tant ell com el
seu company Fernando Costilla
són conscients de la influència
que té el programa televisiu de
lluita lliure entre el públic infantil
i juvenil. Per aquest motiu, afe-
geix Del Mar, sempre han estat
oberts a debatre amb qualsevol
pare que s’ha adreçat a ells els
aspectes de les lluites de pres-
sing catch que es puguin consi-
derar polèmics. «Volem deixar
clar en tot moment que els pro-
fessionals que pugen al ring ac-
tuen d’acord amb un guió, i que
aquest espectacle, com aquell
del circ en què dos pallassos es
comencen a donar cops l’un a
l’altre, no ha de ser imitat pels
nens».

33 «Amb la finalitat de reforçar
aquest objectiu –assegura el lo-
cutor–, a partir de març tenim
previst començar a fer xerrades
als col.legis. Estem molt con-
tents perquè el nostre programa
és capaç d’arrencar un somriure
a molts xavals, però també pre-
tenem remarcar que es tracta
d’un espai ideat perquè es diver-
teixin veient les lluites i no pas
imitant-les».

JULIO CARBÓ

33 Dos nens practiquen virtualment amb els cops de la lluita lliure del videojoc SmackDown.

el programa
ÈXIT A
CATALUNYA

< Les Canàries, Múrcia i Galícia
són les comunitats on els
programes WWE Raw i WWE
SmackDown registren el nombre
més elevat d’espectadors. Tot i
amb això, Catalunya no es
queda enrere i obté un 7,3% de
quota de pantalla (només 0,4
punts per sota de la mitjana
espanyola). Els espectadors
d’entre 4 i 24 anys contribueixen
enormement a l’èxit dels
combats en aquesta autonomia.


