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Devegades ens estanesperant quanarribemal
món, d’altres, apareixenper sorpresa i capten tota
l’atenció.Engeneral, n’hi hade tresmides: grans,
mitjans i petits. I ambells aprenemperprimera
vegadael que significa tenir gelosia, barallar-nos
fins aperdre l’alè i descobrir el significat de la com-
plicitat.Tenir germansésunade les aventuresmés
excitants queensofereix la vida. Però comtotes les
relacions intenses, noestanexemptesde conflicte.
El tempsdevegades creabarreres cadavegadamés
difícils de superar, ens centremen lanostrapròpia
vida i enocasions ensdistanciem.Devegades sem-
bla la sortidamés fàcil. Per aixòmolts denosaltres
enshemplantejat algunavegada: comhauria estat
lanostra vida si fóssimfills únics?

Possiblement, la nostra infantesahauria estat
més tranquil·la.Nohauríemhagutde compartir
habitació, ni heretar roba, ni tampoccompetir per
l’atenciódels pares.Hauríemevitat innombrables
discussions i baralles, sortidesde to, paraules amar-
gues i reaccionsdoloroses.Enshauríememportat
menysdisgustos i hauríemhagutde superarmenys
obstaclesper aconseguir objectius. Sigui comsigui,
la nostra vida seriamolt diferent. I inevitablement,
nosaltres també.Peròenel procés, possiblement
enshauríemperdutmoltes coses. Perquèespassen
la vidamolestant-nos i fent-nosposarnerviosos,
però sense ells resno seria igual. Perquènosaltres
els podem increpar, dir-los animalades, però si
algúmésho fa, ens salta comunressort l’instint de
protecció. La infantesanohauria estat igual sense
els secrets i les confidències compartides, sense el
riurefluix i sense aquestesmiradesquehodiuen
tot.D’aquí la importànciade reflexionar sobrequè
significa realment tenir germans.

No totes les relacions fraternals són iguals, però
totes són fontsd’aprenentatge.D’unamaneraouna
altra, els germansens aportenmoltes coses,mal-
grat lesdiferències que sovint van sorgint. Poden
ser lespersonesquemésestimemi també les que
mésodiem,fins i tot totesdues coses enunmateix
dia.Despertenelmillor i el pitjor. Peròdepèn
únicamentdenosaltres el fet deveure els desavan-
tatges... o els beneficis de tenir germans.

Nosomel centre de l’universNo importa si en tenim
unodeu, tenir germansés sinònimd’aprendre a
compartir. I cal veurequeengaudimmolt tot apre-
nentuna lliçó tanvaluosa.Tot començael dia en
què lanostra joguinapreferida apareix amansdel
germào la germana. Seria fabulósdir que la reacció
inicial és la generositat absoluta, però engeneral,
les emocionsqueensdesperta aquesta imatge són
unamicamenys constructives.Hihaqui es llança
sensedilació amb la fermamissióde recuperar el
queés seu, sense importar el que li passi a l’usurpa-
dorqueel subjecta.Enaquestadivisió entren les

Els germans
comparteixen un
vinclemolt especial.
Únic. Poden ser els
amicsmés fidels
i els rivals més
enverinats, perquè
desperten el millor i
el pitjor de nosaltres
mateixos... Quantes
vegades els recordem
l’important que són
o han estat per a
nosaltres?

La importància del
desafiament
Expliquenqueenèpoca
llunyana,Déusoliapassejar
per laTerra.Unbondia,un
camperolvaanaravisitar-lo i
li vadir:
–Potser tuhascreatelmón,
peròhededir-teunacosa:no
coneixes ressobreagricultura.
–Iquèaconselles?,vadirDéu.
–Dóna’munany ielpoder
deprendre totes lesdecisions
i t’asseguroque lapobresa
deixaràd’existir.
Déuvaacceptar.El camperol
vademanarelmillor.Ni
tempestes,ni vents forts,ni
malaltiesqueafectessinel
gra.El camperol sesentia feliç.
Elblat,aquellany,vacréixer
moltalt.Quanvoliasol,hi
haviasol;quannecessitava
pluja,queiasenseparar.
Enacabarelperíodedetemps
acordat,el camperolvaanara
veureDéu ivagallejar.
–Miraelgra.En tenimtanta
quantitatqueensduraràmés
dedeuanys!
Tot iaixò,enelmomentde la
collita,el camperolvaobser-
varqueelsgrans...erenbuits:
–Quèhapassat?Quinerrorhe
comès?
–Comquenohivahaver
desafiament,ni conflicte,ni
fricció, comquevasevitar tot
eldolent,elblatesva tornar
estèril.Unamicade lluita re-
sulta imprescindiblepercrear
unacosabona. Les tempestes,
els trons iels llampecssón
esdevenimentsnecessarisper-
quèsacsegen l’ànimadinsdel
blat iel fancréixer fèrtil i fort.
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el significat de lahumilitat. I fins i tot a fer equip
ambelnostre rival enelsmomentsmés inesperats.
Especialment, quanens trobemambunobjectiu
comú: engeneral, aconseguir algunacosadenos-
tres (innocents?) progenitors.

El cert és quehihapoquespersonesque siguin
capacesde treure’nsdepolleguera comho fan
els germans.Tenen la capacitat de tocar totes les
tecles correctesper fer-nos saltar. Posenaprova
l’abast de lanostra ira i la potènciade lanostramala
llet.Despertenels nostres instintsmésbaixos, que
es transformenenparaules vils i enocasionsfins i
tot en sabatilles llançades ambsorprenentpunte-
ria. Ensposenaprovadesque tenimúsde raó.Ens
fan la guitza, ensdestrossen i ensportenal límit.
Enaquellsmoments, hi haqui optaper conrear la
paciència i qui tria prendredistància i fins i tot dei-
xardeparlar a l’estímul causantde totes aquestes
emocions tòxiques.

Aquesta situaciópot resultarpermanent–enel cas
quenovisquemsota elmateix sostre–oextrema-
damentdifícil demantenir, en el cas contrari. Si
bé ladistància ofereixperspectiva, tallar unvincle
tanprofundde soca-rel deixa seqüeles. I abans
deprendreunadecisió tandefinitiva, val la pena
valorar la relació enel seuconjunt, amb tot el que
ens aporta, i noúnicament aquelles cosesqueens
fanmal. Possiblement, unade lesmés importants
es coneix coma complicitat. Segons el diccionari,
és “l’actitudambquèesmostraqueexisteix conei-
xementperpart deduesoméspersonesd’alguna
cosaqueés secreta oocultaper als altres”.Odit
d’unaaltramanera, és la capacitat d’identificar en
und’aquests eterns viatges ambcotxe aquin fami-
liar se li ha escapatunaventositat.

És la qualitat queensporta a rendir-nos al riure
fluix, a comprendre’ns ambunamirada, a aca-
bar inventant jocs a les tantesde lamatinadaper
combatre l’avorriment. Possiblement tots puguem
recordar algunmoment enel qual enshemsentit
més apropdel nostre germàogermanaquede
qualsevol altrapersonaalmón.Elsnostres ger-
mans sóngransmestres.Diàriament ensbrinden
l’oportunitat dedesenvolupar lanostra toleràn-
cia i la nostrapaciència.Comquanensdiuen les
veritats quemésens costad’escoltar. I per si fos
poc, ens ajudenacomprendre l’autèntic significat
de l’acceptació i el perdó.Però abansque res, els
nostres germansens ajudenadescobrir qui som.
I comqueensportenal límit, ensdonen l’opor-
tunitat dedecidir qui volemser. La relacióquehi
mantenimnoés sempreuncamíde roses.Tots
tenimesquelets a l’armari, cosesquehemdit o fet
de les qualsnon’estemparticularmentorgullosos.
Podemprovard’evitar enfrontar-nos-hi, posant to-
ta la responsabilitat d’una relació fallida en l’altre,
o fer el primerpas en favorde la reconciliació. I de
tant en tant, recordar-los el que signifiquenper a
nosaltres. Perquèés a lesnostresmansdecidir què
enspesamés.Els desavantatges... o els avantatges
de tenir germans?Ambquèensquedem?s

empentes, les estrebadesde cabell, les bufeta-
des i elmètode speedy gonzález, que consisteix a
agafar-lo abansque sen’adoni i sortir a corre-cuita,
amb tota la velocitat que lesnostres curtes extre-
mitats enspermetin.

Però totes aquestes tècniquesnoacabengairebé.
El plorde l’anomenat lladre de joguines alerta les
autoritats, quemolt afectuosament ens informen
que les coses cal compartir-les. Tal blasfèmia ens
sol deixarbramant, peròdesprésde la rebeque-
ria, noensquedamés remei quecedir.Aprenem
acompartir no sempreper voluntat pròpia, sinó
moltes vegadespernecessitat. Enocasions, aques-
ta lliçó continuael curs en l’adolescència.Especi-
alment, respecte a la roba–situaciómés comuna
entre les germanes– i la tecnologia–entre els
germans–, encaraque tots dos són intercanviables.
El conceptedepropietat desperta elmonstreque
portemdins i deslliurahuracansde crits, una cosa
queno sol aparèixer a les etiquetes i instruccions
d’úsd’un simple jersei ounordinador.

Ambunamicade sort, ambel tempsdescobrim
els beneficis del quidproquo.Oel queés elma-
teix, l’habitual avui per tudemà, permi.Ens fem
experts en l’intercanvi, claude tota convivència.
Sense saber-ho, estemdesenvolupant la capacitat
denegociar, la creativitat –especialment, quan
tornemambalguna tara els articlesdeixats ambo
sense coneixementdel seuamo– i la generositat.
Aprenemavalorar lesnecessitats, les il·lusions i
les inquietudsd’unaltre ésserhumàamésde les
pròpies.

Aixòens ajudaadesenvolupar l’empatia i a llimar
l’egocentrisme, qualitats queens seranmolt útils
enels anys futurs. I enocasions, ens ajudaa agafar
cert regust a arrencar-li un somriureoungràcies a
aquest ambqui compartimsostre.Aprendre a com-
partir de cor i noperobligació ensofereix infinitat
debeneficis. Satisfacció, alegria, benestar intern...
Arribaunmoment enquènoho femper l’altre,
sinópernosaltresmateixos.

Per descobrir els nostres límitsEls germans sóncom
caixesdePandora.No importa si arribenabans
odesprésquenosaltres, la qüestió ésqueens
desperten lesnostresprimeres enveges i compara-
cions. “Perquèaell el deixen sortirmés tardquea
mi?” “Perquè sempre li toquenelsmillors regals?
“Perquèamim’exigeixen treuremillorsnotes?”.
“¿Perquèesportamillor que jo amb lamevamare
oambelmeupare?”. “És lamés consentida amb
diferència”...

Conscientmento inconscientment, sovinthi en-
tremencompetició. I encaraqueaquesta rivalitat
pot ser fontde frustracions i deprofundmalestar,
també téuncostat que cal considerar beneficiós
i positiu. La competició sanaensporta a intentar
destacar enalgunacosapernosaltresmateixos, la
qual cosa ensporta adesenvoluparhabilitats in-
nates i talents. I enaquest procés, tambéaprenem

Transformar-se per
mantenir l’essència
S’explicaqueun riu, després
d’haver recorregutun llarg
trajecte entremuntanyes i
camps, vaarribar a les sorres
d’undesert i, igual quehavia
creuat altresobstacles del
camí, va començar a traves-
sar-lo. Peròes vaadonarque
les aigüesdesapareixien
a la sorra tanaviat comhi
entraven. Encaraaixí, estava
convençut queel seuobjectiu
era creuar el desert, peròno
trobava lamanerade fer-ho.
Llavors va sentir unaveuque
li deia:
–Si continuesaixí, desapa-
reixeràsoet convertiràs en
pantà.Hasdedeixar queel
teugermà, el vent, et porti a
la tevadestinació.
–Però com?
–T’hasd’atrevir a cedir davant
el vent, a confiar-hi i a lliu-
rar-t’hi perquèet transporti.
Erauna ideadifícil d’acceptar
per al riu.
–Comrecuperaré la forma?
–El vent compleix la seva
funció. Eleva l’aigua, la trans-
portaa ladestinació i la deixa
caureen formadepluja.
L’aigua tornaaixí al riu.
Enunactede confiança, el
riu vaelevar els vapors als
acollidors braçosdel vent, el
qual gentilment el vaelevar
i el vadeixar caureenel
pendentd’unamuntanya.
El riu, sorprès, a lafihova
comprendre.
–Lamevaessència és l’aigua,
sigui en l’estat que sigui.
Gràcies, germàvent.
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