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“N’he suspès 7” 

Benvolguts pares, 

M’agradaria que avui, el dia en què porto les notes, fos un dia de celebració a 
casa. Però malauradament els resultats no han estat els que tots voldríem... 

Abans de res, no us penseu que no m’importa haver-ne suspès 7. M’importa, i 
molt. Em genera una terrible sensació de fracàs i de preocupació, tot i que no 
us ho diré. El meu orgull, ara matxacat, us vull mostrar que sóc prou madur per 
a entomar-ho sol. O sigui que sisplau no insistiu a fer-me veure la gravetat de la 
situació, doncs ja en sóc conscient. 

Els vostres comentaris (“ja et dèiem que no et veiem estudiar”, “és que no 
t’esforces”...) segurament pretenen ajudar-me a fer-ho millor en el futur. Però 
ara em sento com un pilot de motos que ha caigut i necessita que l’ajudin a 
aixecar-se. Les crítiques (millor constructives, sisplau, que els retrets ja me’ls 
faig jo mateix) potser les rebré bé demà... Però ara necessito al meu voltant 
persones que m’animin i demostrin confiança en mi. 

Ajudeu-me també a entendre que els meus estudis són la meva 
responsabilitat i no la vostra. Durant tants anys m’heu estat al damunt que 
m’he arribat a creure que estudiava per a fer-vos feliços, i no pel meu propi 
benefici. Comentaris com “n’hem suspès 7” no ajuden: sóc jo qui les ha 
suspeses i no vosaltres. Doneu-me tanta autonomia per organitzar-me com 
sigui possible... i oferiu-me ajuda puntualment.  

Podeu castigar-me el mòbil si voleu. Però aneu desencaminats si creieu que 
un càstig m’ajudarà a millorar. Penseu com us sentiríeu si, a la feina, el vostre 
cap us castigués. O si la mare castigués al pare. Dubto que penséssiu “a partir 
d’ara m’esforçaré més”, oi? Amb mi no crec que us funcioni gaire a mig 
termini... Però entendré que en pactem noves condicions d’ús. Jo us puc ajudar 
a establir aquestes normes. De debò. 

Al final, el que crec que funcionarà millor és que demà, un cop més calmats tots 
(jo inclòs), busquem junts la manera de sortir-me’n. Parlem-ne sense retrets, 
amb calma i sobretot, torneu a fer-me confiança sisplau: la necessito per 
sortir-me’n. 

Us estima, 

El vostre fill. 

 

Si t’ha agradat aquest text, o en vols comentar algun punt, pots trobar-me a través de 
www.carlesventura.com 

 


