
 
Sabem madurar? 
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Segons el diccionari de la reial acadèmia espanyola de la 
llengua, madurar és “adquirir el ple desenvolupament físic i 
intel·lectual”. 
Aquesta accepció però, no centra massa el tema sobre el 
que volem parlar avui,  doncs no ho volem fer sobre 
quelcom que succeeix – com proposa aquesta definició -  
de forma natural i gairebé involuntària. El sentit que li 
volem donar és aquell altre que utilitzem de forma 
col·loquial quan diem frases com que “aquell, per la edat 
que te, és un immadur”, o “ haviam si madures d’una 
vegada, que sembla que et prens la vida com si tinguessis 
divuit anys”.  
Per tant, madurar, és,  o així ho entenem d’alguna manera,  
posar seny, assumir responsabilitats, fer bé les coses, 
pensar correctament. I si l’edat madura és la que hi ha 
entre la joventut i la vellesa, la persona madura és la que 
viu la vida amb sensatesa, sense l’impulsa foll de la 
juventut o els catúfols de la vellesa. O com diem també, 
prendre’s les coses seriosament,  “madurant” pros i 
contres, reflexionant i prenent la millor decissió, una 
decissió “madura”. Clar que … algu podria dir que ens les 
podem prendre amb una certa distància, amb esportivitat, 
o amb humor, les coses, dic, i que potser aquets és el 
símptoma de que hem madurat. Potser prendre’s les coses 
molt molt en serio, a la tremenda, sigui signe precisament 
d’immaduresa. 
 
Bé, cada un ens podem fer la pròpia d’idea del que és 
madurar, si ser dels seriosos i assenyats o més de la 
branca que s’està de tornada de segons quines preses de 
pel que ens venen com a certes.  
 
Des dels postulats de la psicologia humanista,  Fritz Perls 
deia que madura es el procés de passar de la necessitat de 
l’apoyo ambiental, a l’auto apoyo. En altres paraules, el 
transit de necessitar que els demés ens diguin què està bé i 



què no ho està i ens convé o no, a saber-nos-ho dir 
nosaltres mateixos. És, resumint, assumir seguretat sobre 
el que pensem, sentim i fem, amb idees d’elaboració 
pròpia. Sense deixar-nos arrossegar pel que des de fora 
ens ve proposat o fins i tot imposat.  
 
Sabem madurar? Bé, podem dir que fem el que podem, i 
sabent-ne o no, madurem. L’impuls natural és el de 
madurar, com ho fa la fruita. I en l’ésser humà no és 
diferent. Aleshores, si madurem de forma natural, us direu 
que perquè ens plantegem aquesta pregunta? Segurament 
que si mirem al nostre voltant, sospitem que no tothom 
madura, o ho fa d’igual manera amb el pas del temps. O 
madura massa ràpid, massa lent, o es queda encallat, 
sense acabar de fer el procés … 
La societat en la que vivim avui no ens ho posa massa fàcil. 
El valor que prima és el de ser eternament jove, dinàmic, 
proactiu. Sembla que a algú no li interessa l’individuo 
madur i desalienat, que no consumeix compulsivament i te 
idees pròpies, que se sent lliure. 
 
Un pensador oriental deia: “vivim com esclaus sense saber 
que sempre em estat lliures”. Assumir la pròpia i inalienable 
llibertat és també un signe de estar en el camí de la 
maduració. I desenvolupar els potencials personals, a la 
feina, en les relacions, el lo intel·lectual o lo transcendent.  
 
I com s’ha de fer tot això? En el debat d’avui espero que ho 
podrem esbrinar una mica. Si pensem o sentim que podem 
fer quelcom més per madurar millor com a persones, cal 
posar-se a fer feina. Cercar els recursos tant a dins com a  
fora d’un mateix per caminar el camí cap a donar de 
nosaltres mateixos allò més saborós i intens, com ho fa el 
préssec de vinya que madura a l’arbre.  
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