
 

ATREVIR-SE  

 

 
 
 
El mesos de maig i juny són molt especials a l’escola, tot i que penso que també ho són a qualsevol altre entorn vital. 
Tenint en compte que la primavera comença molt abans, el cert és que en aquestes dates hom la reconeix, la nota, 
la descobreix de veritat.Ens trobem en un moment en el que la primavera desperta els sentits amb les flaires que 
desprenen les floracions en els camps actuant en el nostre cervell reptilià, la part més primitiva d’aquest òrgan. La 
part més moderna, evolutivament parlant del nostre cervell, elabora els pensaments que aquestes sensacions ens 
provoquen fins a afectar a la conducta. 
 
Per altra banda el fet de tenir més hores de llum de sol durant el dia i les tardes més llargues, ens permet estar més 
actius fins que es fa fosc. 
 
M’atreveixo a dir que el que vivim en aquestes jornades s’assembla molt al despertar, després d’haver dormit. Ens 
referim a aquell precís moment quan obrim el ulls i ens trobem de cop amb uns colors i sensacions que ja coneixíem 
d’abans però que no percebíem des de feia temps. 
 
A més ocorre sempre després d’una estació fosca i freda que promou la vida més cap a dins, cap a l’interior de les 
cases i pot ser també cap a l’interior d’un mateix. Enguany, a més ha estat un final d’hivern i començament de 
primavera molt atípic. Els medis de comunicació van fer ressò de les poques hores de llum de sol que havíem tingut 
durant el març i abril, i realment van ser ben poques comparades amb les que vam poder notar els anys anteriors. 
 
Aquests dos mesos dins la dinàmica de l’escola són molt importants. És la temporada en què s’ha d’aprofitar millor 
el temps de llum i acompanyar aquesta sensació de més energía i empenta que es genera en les persones, per anar 
tancat un cicle, el del curs amb audacia i ganes. 
 
El final de curs s’atraca i amb ell, l’avaluació ordinària i extraordinària. El present curs s’acabarà. Un cicle tancat que 
empeny cap a una situació nova. Algunes vegades, caldrà agrair el que s’ha assolit però d’altres caldrà patir pel que 
no s’ha arriscat. En tots els casos, ens trobem davant un punt d’inflexió obligatori. S’ha de fer front a una presa de 
decisions. Decidir és un procés que fem al llarg de la vida de forma quasi automàtica en molts aspectos del nostre 
dia a dia: si volem cafè o te per berenar, si ens posem els texans blaus o els negres, si volem pujar a peu per les 
escales o amb l’ascensor…Però a certs moments i en segons quins contexts, aquest procés no esdevé tan senzill i es 
pot viure amb angoixa. Tots ho sabem perquè ho hem viscut en algun o altre moment del nostre cicle vital. 
Acompanyar el procés de decidir a una persona o una família que es veu en la necessitat de demanar ajuda, vol dir 
posar-se al servei d’un fet que pot ser clau en les seves vides i que els professionals sabem que és sempre una 
experiència molt personal i fins i tot única per a cada ser. 
 
No parlaré del procés de presa de decisions, ja que no és l’objectiu d’aquesta reflexió d’avui. La intenció és una altra. 
 
És indubtable que el procés de tancar cicles forma part de la vida i s’ha d’aprendre sí o sí des de petits. Hem de 
gestionar les nostres emocions, sentiments i pensaments d’acord amb la nostra essència per poder passar a l’acció. 
Segurament al principi i algunes vegades de forma puntual, pot ser necessitarem ajuda, però la majoria d’elles, ho 
hem de poder fer sols. 
 
El que es decideixi finalment, no serà inamovible, ni tampoc tindrem la seguretat que esdevindrà la millor opció o la 
més segura sempre ni en tot moment; tampoc no serà mai l’única opció que tindrem. 
 
El que determinem serà el que marcarà la pauta de la nostra següent acció. Una acció que esdevindrà plural i oberta. 
Seran accions que generaran conseqüències, i aquestes quasi mai es poden controlar del tot. Massa variables hi 
intervindran per poder assabentar-se de totes. Haurem de confiar, tenir esperança, ser pacients i reajustar, tal 
vegada, alguna acció o fins i tot, la pròpia decisió. 
 
No hem d’oblidar que també aprenem del que no ha sortit bé. I molt. Les decisions preses amb l’energia que ens 
aporta la llum de finals de primavera, están emparades amb aquestes ganes de continuar fent camí. De fer, de viure, 
de descobrir el que ens espera i de gaudir del que trobarem durant el procés. Aquesta incertesa ha de ser viscuda 
amb il·lusió i optimisme. 
 
Com diu Job 22:28 “ Decidiràs una cosa i se’t complirà i als teus camins resplendirà la llum”. 


