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Massa sovint es diagnostiquen casos de TDAH entre els 

alumnes de les nostres escoles. El problema és entendre 

aquesta síndrome com una malaltia, que no l’és, sense veure 

la realitat que la causa, uns mals hàbits educatius. Evitar o 

corregir aquests mals hàbits soluciona aquesta malaltia 

fictícia en detriment de l’ús d’amfetamines que provoquen 

perillosos efectes secundaris. Els símptomes centrals de la 

hiperactivitat, el TDAH, són la manca d'autocontrol i atenció, 

la seva incapacitat per finalitzar les tasques i un estat de 

nervis generalitzat. Per diagnosticar el TDAH a casa s'utilitza 

un test, el Qüestionari de Conducta de CONNERS, al qual els 

pares han de respondre marcant una casella amb un « res», 

«poc », «bastant » o « molt». Després, i amb les caselles 

marcades, es computa l'índex de TDAH. Les preguntes són: 1. 

És impulsiu, irritable, 2. És ploraner/a, 3. És més mogut del 

normal, 4. No pot estar-se quiet/a, 5. És destructor (roba, 

joguines, altres objectes ), 6. No acaba les coses que 

comença, 7. Es distreu fàcilment, té escassa atenció, 8. 

Canvia bruscament seus estats d'ànim, 9. Els seus esforços 

es frustren fàcilment, i 10. Sol molestar freqüentment a altres 

nens. Si aquest test l’apliquem a qualsevol infant menor de 5 

anys donaria que tots els humans hem estat hiperactius 



alguna vegada. Tots els nens solen ser moguts, dispersos i 

amb baix nivell d'autocontrol, cosa que defineix la infància en 

si mateixa. És més, resulta normal que un nen sigui inquiet, 

que es distregui amb el pas d'una mosca i que protesti davant 

d'una ordre adulta. Durant aquesta etapa ha d'aprendre a 

controlar-se sota els límits paterns. Si un noi es mou quan 

pateix fam, solitud, fred o son, no se li diagnostica un TDAH 

sense més. Els adults atents ens adonem que el menor es 

mou per falta d'alguna cosa que l'infant desitja, un 

comportament força normal sense trastorn neurològic. Un 

humà madur sap, fins a cert límit, autocontrolar-se si sent 

gana, solitud, fred o son, però la criatura encara no ha 

adquirit aquests aprenentatges i davant qualsevol 

incomoditat es mostra inquiet i mogut. Si els progenitors no 

eduquen la seva prole amb l'espera, la calma i l'autocontrol 

davant la fam, la soledat, el fred o el somni regalant 

immediatament el desitjat pel menor, aquest mai aprendrà a 

guanyar-se'l amb paciència, rutines i esforç.

Tot això porta a pensar que el TDAH no esdevé una malaltia 

innata sinó un aprenentatge equivocat. El test anterior només 

descriu la més primerenca infància que el nen no ha sabut 

superar per falta de límits, premis i atencions. Si un menor 

no aprèn a autocontrolar-se i contínua mogut, dispers i 

impulsiu com en la seva infantesa innata no ho és pels seus 

gens, ho és perquè se l'educa sota una societat permissiva de 

l'immediat. Un entorn accelerat en el fàcil i la 

hiperestimulació amb lliure accés a televisió, internet o desigs 

porta els nens cap a la cultura de l' vull i el tinc amb un clic 



informàtic. En això està el paper dels pares si aquests no 

posen límits adequats als seus fills, cosa que explicaria 

l'epidèmia del TDAH en molts menors que simplement criden 

l'atenció perquè els seus pares absents juguin amb ells, els 

marquin límits i els regalin estima. Cal afegir que en altres 

patologies estudiantils com dislèxies, sordeses, problemes de 

lateralitat o miopies, l'anomalia sol decretar-se sense 

discrepàncies entre els especialistes. Això succeeix per dues 

raons, hi ha proves clíniques que les detecten i els individus 

afectats solen manifestar el seu problema amb claredat. Però 

amb la hiperactivitat no hi ha anàlisis mèdiques que el 

corroborin i al final tot depèn d'un qüestionari i de l'opinió 

d'un expert. El dictamen d'aquest és el que decreta si un 

pateix o no tal síndrome sense que hi hagi dades físiques o 

químiques al respecte, només opinions. S'insisteix, la decisió 

de l'especialista sorgeix d'observacions i preguntes al afligit i 

no de prova clínica que demostri la hiperactivitat. Tot i així, i 

sense proves químiques, se'ls recepten als xavals fàrmacs per 

corregir aquest trastorn. I el més preocupant, alguns pares 

senten en això un pal on aferrar-se davant qualsevol mal 

resultat del seu fill, és a dir, viuen aferrats al diagnòstic i 

veuen al seu fill com un malalt.

- Sap que el nostre fill pateix un trastorn de l'atenció amb 

hiperactivitat ? - Van preguntar uns progenitors a un 

professor de castellà.

- Un TDAH ? És clar que ho sé. Ja vaig ser informat en el seu 

moment.



- Doncs aquesta és la causa de tants exàmens suspesos en la 

seva assignatura. Ell necessita una atenció especial. Ens 

agradaria saber com atén aquesta patologia de manera 

correctora durant les seves classes.

Però el que el docent no es va atrevir a dir era que a classe, i 

sota l'excusa del TDA amb hiperactivitat, l'alumne havia 

passat a una hipoactivitat, és a dir, que no treballava, o dit 

d'una altra manera, no acabava els exercicis que el professor 

preparava amb exclusivitat per a ell, una cosa que reduïa 

temps de dedicació cap a la majoria restant de companys de 

classe. S'insisteix, en un TDAH no hi ha proves clíniques ni 

anàlisis químiques que ho demostrin, només són diagnòstics 

basats en observacions. Cada vegada hi ha més docents que 

parlen de nens hiperactius no com a malalts, sinó com a 

alumnes a qui orientar. Alberto Royo, president del Sindicat 

de Professors de Secundària a Navarra, deia al respecte al 

seu bloc : No estarem elevant a rang de patologia el que és un 

tret de la personalitat? No arribarà un moment en què no hi 

hagi característica personal que no tingui el seu corresponent 

diagnòstic i tractament diferenciat? Realment és positiu per a 

aquests nois " moguts ", " hiperactius " o amb " TDAH " 

diferenciar-los dels altres? Sòcrates deia que res és massa 

difícil per a la joventut. No els hi estarem posant nosaltres 

massa fàcil?

El mes de novembre de 2006, el congrés anual de la Societat 

Espanyola de Medicina de Família i Comunitària va 

denunciar el risc que la indústria farmacèutica patentés 



noves malalties per vendre més medicaments. La gran 

majoria de les síndromes psicològiques descrites resulten 

processos naturals que la indústria farmacèutica converteix 

en patologies per tal de col·locar nous fàrmacs, la utilitat la 

qual, sembla, si més no dubtosa. El doctor Pablo Alonso, 

metge del Centre Cochrane Iberoamericà, ha assenyalat que 

així ho fan algunes multinacionals farmacèutiques. Alonso 

afirmava que amb això s'aconseguia crear en els pacients la 

falsa expectativa d'una salut perfecta sense esforços, unes 

situacions pròpies de la vida, que no síndromes a tractar amb 

fàrmacs, es superaven amb treball personal. Així al 

cansament se li havia dit fatiga crònica, a la mandra d'anar a 

treballar, síndrome de vacances, a la timidesa, inhibició 

social i l'alumne inquiet i desatent, hiperactiu.

Segons Alonso i altres científics com Jörg Blench i Ray 

Moynihan, totes aquestes situacions són sensacions que amb 

esforç es superen, però que els “placebos” de les 

farmacèutiques fan que no s’afrontin per caure en la feblesa 

psicològica i la manca d'esforç davant de qualsevol frustració 

de la vida. Jörg Blench en el seu llibre Com ens Converteixen 

en Pacients ha tret a la llum el fet que certes farmacèutiques i 

grups de metges patentaven noves malalties per crear un 

negoci amb els fàrmacs que les tractaven. També Ray 

Moynihan, científic australià, pensa igual i afegeix que 

s'haurien desfer els interessos econòmics que existeixen entre 

metges i farmacèutiques.

Els fàrmacs que es recepten en cas de TDAH solen contenir 

metilfenidat o atomoxetina, amfetamines psicoestimulants 



que calmen els estudiants amb TDAH però que provoquen 

seriosos efectes secundaris. Segons l'Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris, els medicaments amb 

metilfenidat produeixen alteracions cardiovasculars, 

psiquiàtriques, retards en el creixement, insomni, anorèxia, 

disminució del llindar convulsiu en pacients amb història de 

convulsions o amb EEG anormal sense atacs. A més tal tipus 

d'amfetamines han estat prohibides al Canadà i altres països 

per la seva coneguda potencialitat addició, un fet que hauria 

de fer que l'administració prohibís aquestes drogues en nens 

menors de sis anys i molt menys en estudiants amb tics 

(Síndrome de Gilles de la Tourette) o en joves psicòtics ja que 

augmenta aquest símptomes. Quant a l'altra amfetamina, 

l'atomoxetina, aquesta pot produir canvis en la pressió 

arterial, alteració cardíaca, pèrdua de pes, retard en el 

creixement, síndromes gripals, mareigs, pèrdua de 

consciència, vòmits i disminució de la gana. En fi, que una 

medicació que produeix efectes sedants immediats, però 

sense esforç del afectat, es cobra el preu de molts efectes 

secundaris sota el risc d'addicció psíquica. Però el més fosc 

de l’assumpte és que si no hi ha anàlisis clíniques per 

demostrar materialment la hiperactivitat, com sí es tracta 

amb amfetamines? Així doncs, el diagnòstic de TDAH resulta 

molt ambigu, una síndrome que podria representar una 

simple excusa per justificar la inconstància en els deures i el 

pagament per tractaments farmacològics. Abans, d'aquest 

tipus d'alumnes es deia que els costava estar atents però que 

havien esforçar-se, ara s'afirma que són malalts i que han de 



ser els educadors els qui s'esforcin perquè els afectats no 

treballin tant. Tal perspectiva fa que es tracti als hiperactius 

com incapacitats, cosa gens estimulant per a un estudiant.

En l'experiència de molts docents es troben molts alumnes 

amb TDAH que un cop així diagnosticats, el seu rendiment 

cau en picat. Si al presumpte hiperactiu se li diu i repeteix 

que pateix un TDAH, el xaval es creu incapacitat i acaba per 

desenvolupar una altra anomalia, el QTTT, que treballi ta tia. 

Potser aquest nou trastorn, el QTTT, sigui l'origen de 

l'infinitiu que millor els descriu, “catejar”. En fi, que hem fet 

fracassar l'alumne sota el seu nou QTTT, fet el qual l'ha 

convertit en un catet sense que ell fos culpable de la seva 

inapetència estudiantil.

Segons els últims avenços en neurobiologia la hiperactivitat 

és una situació normal a superar només amb esforç i hàbits 

familiars ferris, no amb amfetamines sedants que provoquen 

dependència, desmais, treuen la gana i retarden el 

creixement. Investigacions recents han demostrat que en 

l'aprenentatge l'atenció influeix més que la capacitat innata 

de l'individu, és a dir que l'entorn pot més que la genètica i 

que per tant, la capacitat no és innata. Si la hiperactivitat té 

les seves arrels en l’adquirit i això pesa més que l'innat, la 

correcció dels mals hàbits que la desencadenen poden 

desactivar-la. Molts educadors saben que una educació amb 

reptes, anomenada estudi esforçat, crea nois brillants amb 

gran independència dels gens heretats. Estudis de 

neurociència també afirmen que l'ambient afecta més que la 

genètica en el talent dels estudiants. Un estudi efectuat 



durant més de set anys sobre uns 2000 nens, afirmava que 

l'entorn social i cultural té més influència que la genètica en 

els seus CI o coeficients d'intel·ligència. L'estudi es va 

realitzar sobre una població estudiantil afroamericana en sis 

barriades diferents de la ciutat de Chicago. Els resultats van 

descobrir notables i pertinaços descensos en la destresa 

verbal dels nois situats en els barris més desafavorits. Per a 

més informació es pot consultar per Internet, Proceedings of 

the National Academy of Sciences USA del 19 de desembre de 

2007. Afegim a l'anterior que famílies on es practica l'estudi 

esforçat creen alumnes sense problemes educatius i sense 

hàbits hiperactius. Aquests pares realitzen prodigis amb els 

seus fills gràcies a una gran dedicació més un bon ideari 

moral. La genètica és allà, però no per creure'ns dirigits per 

ella, sinó per modelar-la.

L'any 2006 la Cambridge University Press va publicar The 

Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance 

on K. Anders Ericsson, Paul J. Feltovich, Robert R. Hoffman i 

Neil Charness compilaven una sèrie d'articles i observacions 

que demostraven una cosa paradoxal, que els experts no 

naixien, es feien, és a dir que els bons hàbits poden despertar 

més els bons gens que les capacitats innates a l’inrevés. Un 

altre cop aquí, l'educació que motiva i posa reptes als fills, 

estudi esforçat, crea nois brillants, fins a nens prodigi. 

Exemples d'això en van ser Mozart amb la música, Tiger 

Woods amb el golf i Judit Polgar en els escacs. Tots ells van 

rebre una educació molt primerenca destinada a dominar 

certa especialitat. Això torna a denunciar que una educació 



ben dirigida potencia les capacitats innates i reprimeix 

hiperactivitats i altres xacres. La idea que els nens brillants 

no neixen, es fan, xoca amb la nostra concepció determinista 

del tan de moda genoma humà. Sota aquest prisma, tot 

sembla contingut en els gens però és la cultura qui pasta el 

fang de les nostres capacitats innates. Heretem potencials 

gràcies als nostres cromosomes però sota un bon influx els 

positius arriben a fructificar, en cas contrari mai s'aprofiten. 

Com deia Robert Skidelsky, membre de la Cambra dels Lords 

britànica i professor emèrit d'Economia Política de la 

Universitat de Warwick, la nostra naturalesa ens pot 

predisposar a aprendre, però el que aprenem depèn de com 

ens crien.

D'acord amb els últims descobriments en neurobiologia, els 

humans prodigi sorgeixen més l'influx familiar que no del 

genoma heretat, tot el contrari del que creuen els pares 

aferrats al diagnòstic d'un TDAH. El mes de març de 2007 la 

investigadora del Centre de Regulació Genòmica de 

Barcelona, Mara Dierssen, declarava que els moderns estudis 

de neurociència indiquen que l'ambient influeix més que la 

genètica en el talent musical. Pot haver-hi una predisposició 

genètica, però quan s'estudien casos de bessons univitel·lins 

que s'havien criat en entorns diferents, un musical i l'altre 

no, es comprova que el més influent és l'ambient. Una cosa 

semblant passava amb els idiomes. És a dir, la genètica està 

sempre en un segon pla respecte als hàbits.

El jugador d’escacs Philip E. Ross, en el número de setembre 

de 2006 del Scientific American, escrivia que les proves amb 



què disposa la psicologia indiquen que els experts no neixen, 

es fan. Més encara, la provada possibilitat de convertir 

ràpidament un nen en un expert - en música, en escacs i en 

molts altres camps - planteja un clar repte al sistema 

educatiu. Seria possible trobar la forma d'incitar als escolars 

en l'estudi esforçat per millorar la seva destresa lingüística i 

aritmètica? [... ] En lloc d'estar perpètuament preguntant per 

què no sap llegir un nen, potser hauria arribat el moment de 

dir per què hi ha d'haver alguna cosa que no pogués 

aprendre? ".

L'opinió anterior va trobar un suport definitiu a l'hivern de 

2008 quan el neurobiòleg Douglas Fields va demostrar que el 

cervell humà adquiria major potencial d'aprenentatge si des 

de petit un s'esforçava o li induïen a això. De fet, i des de 

l'any 2005 existien treballs d'aquest autor en aquest sentit. 

Durant molt de temps s'havia considerat que la substància 

blanca cerebral era menys útil que la grisa, d'aquí la falsa 

expressió que els humans només utilitzàvem una part de tot 

el nostre potencial encefàlic. Ara, com s'ha demostrat, 

l'utilitzem tot. La substància grisa del cervell correspon a 

cossos neuronals mentre que la blanca són àxons recoberts 

de miel·lina. Doncs bé, quan naixem les nostres cèl·lules 

cerebrals es troben poc miel·linitzades. El ritme i creixement 

d'aquesta substància al voltant dels àxons influeix en 

l'aprenentatge, la memorització, la intel·ligència i 

l'autocontrol, tots antídots de la hiperactivitat. El més curiós 

del cas és que el gruix de miel·lina és major en individus que 

des de petits van ser estimulats i educats sota l'esforç. Els 



estudis duts a terme per l'equip del doctor Vincent J. 

Schmithorst l'Hospital Infantil de Cincinnati han trobat una 

correlació directa entre el desenvolupament de la substància 

blanca cerebral, el quocient intel·lectual dels nens estudiats i 

l'absència de TDAH. Altres investigacions posen de manifest 

que els nens desatesos per les seves famílies posseeixen un 

17 % menys de substància blanca al cos callós que els ben 

atesos, cosa que indica que els pares absents són causa de 

TDAH en la seva descendència. En resum, que l'experiència 

influeix en la miel·linització, i aquesta en la intel·ligència de 

l'individu. Si volem que un menor arribi a un nivell elevat 

d'intel·ligència, ha de començar a exercitar-la des d'edats 

molt primerenques. El doctor Douglas Fields escrivia el 

següent en el nombre d'abril de 2008 del Scientific American, 

" el cervell que posseïm avui el construïm interactuant amb 

l'entorn mentre creixem i les nostres connexions neuronals 

comencen a miel·linitzarse ". S'insisteix per tant que l'esforç 

compta més que la capacitat innata i que el TDAH pot evitar-

se amb això. Si es donen les condicions perquè l'alumne se 

senti empès cap a l'esforç tot flueix cap a l'èxit. Si hi ha bons 

docents, un ambient social i família compromesos, més unes 

lleis exigents en els currículums, l'esforç apareix i amb ell la 

major fixació de miel·lina en els àxons neuronals, cosa que 

comporta una major capacitat en la memòria i un major 

nombre de coneixements i descobriments amb el seu plaer 

intel·lectual i motivació incorporats, cosa que ens porta de 

nou a l'esforç tancant un bucle que s’autonodreix 

positivament per créixer i créixer sense TDAH algun. D'aquí 



els resultats de l'equip del doctor Schmithorst a l'Hospital 

Infantil de Cincinnati, a més esforç, més miel·lina i major 

quocient intel·lectual dels nens sense TDAH a la vista.

En resum, i aportades totes les informacions anteriors, s'ha 

d'afirmar que la intel·ligència i la concentració es posseeix si 

es treballa, com també s'adquireix la hiperactivitat si un mal 

hàbit la condiciona. El TDAH és doncs un potencial despertat 

per uns costums equivocats que en breu detallarem, però mai 

una destinació determinada pels nostres gens. Per tant, per 

reconduir una hiperactivitat per bon camí caldrà evitar 

aquestes mals pràctiques potenciant les seves contràries. El 

curiós del cas, i un cop diagnosticada la hiperactivitat, és que 

hi ha dues opcions per comunicar-la als pares. La primera, 

com un mal hàbit que la va provocar, per tant la solució 

hauria de ser corregir el mal hàbit. La segona, afirmar que el 

garrí pateix una malaltia, un TDAH, i receptar fàrmacs al 

respecte. Si l'estudi esforçat ha demostrat la seva efectivitat 

per despertar intel·ligències innates, per què no provar el 

mateix amb la hiperactivitat? Molts docents afirmen que amb 

la reforma educativa, la cultura de l' esforç va caure en picat, 

i si per culpa d'això, més uns mals hàbits, es dona l'actual 

epidèmia de TDAH? Si analitzem els mals costums que 

causen un TDAH es dóna una resposta clara a l'anterior.

La primera dada ens l’ofereixen uns estudis mèdics de 2007 

presentats a Barcelona durant un congrés de medicina sobre 

el son. Segons aquests, el 15 % dels nens anomenats 

hiperactius, en realitat pateixen trastorns de son. Així ho 

indicaven els especialistes Gonzalo Pin de l'Hospital Quirón 



de València, i Milagros Merino de l'Hospital La Paz de Madrid. 

El petit que dorm malament, a l'endemà mostra conducta 

irritable, pèrdua de concentració, baix autocontrol i 

disminució del rendiment escolar. Per aquests símptomes se’l 

classificava com hiperactiu sense veure la causa real. Només 

canviant les seves pautes de son es corregia la suposada 

hiperactivitat. Aquests mals hàbits s'adquirien durant els 

primers anys de vida. Els metges afirmen que a partir dels set 

mesos s'ha d'ensenyar a dormir bé als garrins. Els pares han 

de relaxar al seu fill perquè s'adormi. Rutines d'horari fixes, 

dietes suaus i sense sucres excessius en el sopar, activitats 

suaus al vespre, obligació de dormir sols en una habitació 

tranquil·la, són les recomanacions més comuns que es donen 

per evitar el trastorn del son i amb elles, les possibles i fàtues 

hiperactivitats futures. En fi, que mals hàbits i no una 

malaltia, causen el 15% dels TDAH diagnosticats.

El segon mal hàbit prové d'un estudi sobre alimentació. El 

setembre de 2007 l'Autoritat Europea de Seguretat, EFSA en 

les seves sigles en anglès, va dir que analitzaria si alguns 

additius i colorants usats en dolços i refrescos ensucrats 

podien induir al TDAH. Treballs a la Universitat de 

Southampton així ho semblaven indicar. Els autors d'aquests 

treballs relacionen la hiperactivitat amb predisposicions 

genètiques i mals hàbits educatius. L'estudi publicat a la 

revista The Lancet, constatava que els nens que havien 

consumit hidrats de carboni amb certs additius mostraven 

comportaments bulliciosos i pèrdua de concentració una 

mica superiors als que no ho feien. Hauríem de recordar que 



un excés de calories de fàcil assimilació com són els sucres, 

provoca aquesta lleugera pujada de l'enrenou en un grup 

d'alumnes. D'altra banda, en els consells donats 

anteriorment per evitar el trastorn del son, quedava clar que 

una dieta amb excés d'hidrats de carboni activa de nit a 

l'escolar i no li permet dormir plàcidament, cosa que pot 

deslligar el fatu TDAH al matí.

La tercera dada és l'absència de la cultura de l'esforç. En això 

hi ha testimonis molt reveladors, els mateixos escolars 

diagnosticats de TDAH. La majoria d'ells reconeixen que 

aprofiten la suposada malaltia com a excusa per fer el que els 

dóna la gana, és a dir, no estudiar. Serveixi la redacció d'un 

escolar de 14 anys amb TDAH i els fets parlen per si 

mateixos. Les faltes d'ortografia i sintaxi han estat, per 

dignitat, corregides.

<< Quan arribo a classe només em ve de gust fastiguejar, 

faltar al professor i parlar el que em vingui de gust. Això em 

molesta perquè no em puc controlar (en les classes de 

docents que imposaven límits si es comportava) i sempre 

m’expulsen, em posen mala nota i m'imposen faltes. Els 

metges diuen que això es diu hiperactivitat i m'han donat 

pastilles a punta pala i m'han fet assistir a teràpies que 

només han servit per treure diners als meus pares. De fet, el 

que simplement em passa és que vull fer el que em doni la 

gana (cosa que li passa a tothom i en especial a qualsevol nen 

sense límits), i com en el col·legi no m'ho permeten (però els 

seus pares sí), faig soroll i escàndol per poder sortir-me amb 



la meva (costum adquirit ja que el pare va confessar que mai 

l'havia castigat). Jo sóc un ocell lliure que vol volar però que 

està en una gàbia a classe i no li deixen fer el que sí que pot 

fora de l'escola (dies abans els pares es van queixar dels 

professors del centre perquè segons el seu fill l’estaven 

assetjant, una excusa amb la qual l'alumne va aconseguir 

que els seus pares el justifiquessin ) >>

És clar que l'alumne patia d'una falta d'hàbits en 

l'autocontrol i no d'una malaltia anomenada TDAH, una 

patologia que havia estat diagnosticada per diversos 

especialistes a primària i tractada amb tota mena de fàrmacs 

durant secundària. Si a això hi sumem l'error d'explicar a 

l'alumne que patia d’una malaltia, cosa falsa, i que per això 

se li rebaixaven els continguts, l'adolescent s'acostuma a 

treballar menys caient en un pou d'inactivitat, cosa que així 

em va confessar en privat aquest alumne. En fi, que la 

hiperactivitat no era una taca de sèrie inesborrable, sinó 

simplement una cosa que unes males rutines, manca de 

límits i baixes atencions paternes va despertar de la letargia 

interna. No sembla aconsellable que alguns docents i 

psicòlegs defensin explicar l'escolar que pateix de TDAH i que 

per això se li redueixi el grau d'exigència escolar. Això equival 

a estafar amb una educació descafeïnada. Malauradament 

molts pares accepten el diagnòstic del TDAH com una 

malaltia que els consola, una etiqueta que els allunya de 

qualsevol sensació de culpabilitat: la culpa no va ser nostra, 

ho ha estat el patró innat del nostre fill.



Un quart factor causant de la hiperactivitat és la manca de 

pautes en ordre, disciplina i premis, en fi, escoltar i atendre a 

l'infant. Millor regalar temps de joc, límits i afecte que no 

mòbils, consoles i ordinadors perquè no molesti. Un menor 

abandonat per un pare o mare absents no arriba a 

desenvolupar les seves capacitats d'autocontrol i concentració 

que després el TDAH justifica. La relació entre mentors que 

no castiguen i no premien l'infant més una absència de 

rutines en menjars, deures i son troben una clara relació 

amb el TDAH. Sense ordre, ni jocs, ni disciplina augmenta la 

impulsivitat del rapinyaire i per tant la seva incapacitat 

d'autocontrol i de concentrar-se. En això és molt important, i 

per evitar la hiperactivitat, que s'ensenyi als nois a esperar, 

no tot ha de ser immediat com el clic en un ordinador o el sí 

d'uns pares davant una rebolcada ploranera del seu cadell. 

Un estudi de la facultat de Psicologia de la URV, Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona, va demostrar que la impulsivitat 

adquirida, que no innata, està implicada en el TDAH, és a dir, 

que qualsevol entorn que promogui l'absència de control 

anima l'aparició de la hiperactivitat. La doctora en psicologia, 

Fabià Morales, així ho indicava en la seva tesi doctoral el mes 

de gener de 2008. Cal afegir que al gener de 2014 el psicòleg 

clínic, doctor Joseph Knobel Freud, escrivia a la prestigiosa 

revista Unicamp de la Universitat Estadual de Campinas, Sao 

Paulo, Brasil, que el trastorn per dèficit d'atenció amb 

hiperactivitat (TDAH) s'està diagnosticant massa. Si féssim 

cas a les estadístiques, ens trobaríem davant d'una autèntica 

epidèmia. Però, al meu entendre, aquest trastorn no existeix.



Afegia Knobel que el TDAH estigmatitza el nen al fer-lo sentir-

se com un malalt, cosa que redueix la seva complexitat a un 

paradigma simplificador, el TDAH, sota un "dèficit " 

neurològic. A més ara se sap que el psiquiatre Leon 

Eisenberg, el que va descobrir el trastorn de dèficit d'atenció i 

hiperactivitat, va confessar set mesos abans de morir l’any 

2009 que aquesta síndrome és una malaltia fictícia.

En resum, i si ara se sumen tots els mals hàbits anteriors, 

trastorns del son, abús de sucres, absència de rutines, 

absència de l'esforç, absència de disciplina, pares absents i la 

impulsivitat que comporta, sembla obvi que la hiperactivitat 

resulta un hàbit adquirit i no una malaltia a tractar amb 

psicotròpics. Per tant, per evitar-la i corregir-la s'ha d'aplicar 

el contrari a la seva causa, els seus antídots: pautes correctes 

per al somni, baixa ingestió de glúcids abans de la son, 

rutines diàries en menjars, moments lúdics, hores d'estudi, 

cultura de l'esforç, disciplina i atenció familiar per reduir amb 

tot això la impulsivitat i la seva conseqüència, la 

hiperactvidad. A més disciplina, més esforç invertit, el que 

augmenta la fortalesa del menor i redueix el seu nivell de 

frustració i impulsivitat, cosa que ens porta de nou a 

l'autodisciplina, un peix que es mossega la cua i augmenta 

més i més a cada volta que fa inhibint la hiperactivitat. En 

cas contrari, i si un expert insisteix que cal imposar els 

fàrmacs als hàbits correctors, està fent un fals favor al seu fill 

en tractar la hiperactivitat com una malaltia paralitzant i no 

com una situació a superar. Seria com si a algú oblidadís per 

no utilitzar l'agenda se li receptessin pastilles.



- Que pateixo doctor ?

- Síndrome del distracció.

- ¿I això és greu ?

- No, només un mal hàbit.

- ¿I com es cura ?

- Primer deixant de creure que vostè és un malalt.

- I segon ?

- Doncs després deixant de venir a la meva consulta perquè 

els dos no perdem més el temps. Què tal una mica de 

voluntat, un bon ús de l'agenda i més esforç per la seva part?

Però un altre mal facultatiu optaria per una altra 

estratagema:

- Que pateixo doctor?

- Un trastorn de la memòria amb distracció aguda.

- ¿I això és greu?

- Es pot tractar.

- ¿I com es cura?

- Doncs amb aquestes pastilles de glucosa amb cafeïna - una 

cosa que tots els estudiants sempre van utilitzar per millorar 

la seva memòria -, i amb aquesta agenda de regal. Usi-la 

sovint i ja veurà.

 

Convertir un alumne, o algú, en un malalt significa 

transmutar-lo en un invàlid intel·lectual, algú que després és 

incapaç de superar amb el seu propi esforç el mal hàbit 



adquirit i que espera que els fàrmacs li resolguin el problema. 

La hiperactivitat es troba en aquesta categoria. Cal recordar 

que una malaltia no sol ser una elecció, en canvi un hàbit sí. 

Més de dues hores entre deures i estudi diaris han de ser una 

praxi normals per cultivar tot el potencial de qualsevol 

estudiant. En cas contrari, s'estan desaprofitant les seves 

capacitats.
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