
BarallemBarallemBarallemBarallem----nos com a germansnos com a germansnos com a germansnos com a germans    

- Burro! 

- Foca! 

- Porc! 

- Vaca! 

- Nens... Voleu parar d'una vegada? 

- Ha començat ella! 

- És ell que provoca! 

- Prou! No us vull sentir més! 

 

L'Emma i el Pol esgotaven sempre als pares: "No paren d'insultar-se"... "però...on ho 

han après, això?"... "si nosaltres no ens barallem mai!".  Potser el més amoïnat era el 

Miquel, objector de consciència d'aquells que s'ho creien de debò, no violent, 

pacifista, etcètera. 

"Només falta que un dia em demanin una pistola per jugar!" deia preocupadíssim 

(feia pena, però els seus amics ens petàvem de riure i pensàvem "t'havia de passar a 

tu!": era el petit sadisme que tots portem a dins). 

Aquest dia va arribar, és clar, i no volien una pistola qualsevol, sinó amb llumenetes, 

làser i un munt d'andròmines. Com és natural, les pistoles, que n'havien de ser dos, 

només faltaria!, van caure en l'oblit a les poques setmanes. 

Amb el temps, els insults abandonaren el regne animal per instal�lar-se, durant una 

llarga temporada, en les referències grolleres quotidianes: 

- Capullo! 

- Gilipollas! 

- Cabró! 

- Filla de puta! 

- Nens... voleu parar d'una vegada? 

- Ha començat ella!  

- És ell que provoca!...  

- Prou! No us vull sentir més! 

 

El Miquel, però, ja no està tan amoïnat. Segueix fent-se creus d'on treuen aquest 

llenguatge, ell que mai alça la veu, que mai diu paraulotes, que segueix sent un sant 

baró i un pare modèlic en molts aspectes. Fins i tot assisteix a les reunions de 

mares de l'escola! 

No està tan amoïnat perquè ha comprovat que aquestes baralles amaguen un afecte 

profund, que tots dos germans es protegeixen i es defensen, i que cap d'ells tolera 



que ningú ofengui o ridiculitzi l'altre. Això s'ho reserven per a ells, per a la seva 

complicitat de germans. 

Juguen a ser agressius, com els cadellets de lleó als documentals de la 2. Es barallen 

com a germans, cosa que no té res a veure amb barallar-se com a enemics. És a dir, 

es barallen amb fraternitat, valor oblidat en temps de conflicte entre la llibertat i la 

igualtat.  

I el Miquel, de tant en tant, també juga i fa el seu paper de rei de la selva: reganyant 

i cridant a capítol, com ha de fer un bon pare: 

- Pareu ara mateix de dir paraulotes d'una punyetera vegada! 


