
«Has d’aprendre  

que un tir correcte i encertat 

és molt diferent d’un tir  

amb l’ànima en pau».

Nascut a Rio de Janeiro el 1947, Paulo  
Coelho va treballar com a director i autor de 
teatre, periodista i compositor abans de dedi-
car-se als llibres. Des de la publicació del seu 
primer títol, El pelegrí de Compostel·la (Diari 
d’un mag), s’han venut més de 230 milions 
d’exemplars de les seves novel·les a tot el 
món. Entre els seus èxits més importants 
destaca L’Alquimista, el llibre brasiler més 
venut de tots els temps. S’ha publicat a 170 
països i s’ha traduït a 82 llengües.

Nascut a Waiblingen el 1970, Christoph 
Nie mann és il·lustrador i escriptor. Des del 
1998 col·labora regularment amb The New 
Yor ker, National Geographic i The New York 
Times Magazine. El 2010 es va convertir en 
membre de l’Art Directors Club Hall of 
Fame de Nova York. Viu a Berlín amb la 
seva família.

En Tetsuya és el millor arquer del país, 
però viu retirat en una vall remota i és un 
humil fuster. Un dia, un altre arquer que ve 
de lluny el desa�a. En Tetsuya accepta el 
repte i li demostra que per vèncer, tant amb 
l’arc com a la vida, no n’hi ha prou amb l’ha-
bilitat tècnica. Un jove del poble li insisteix 
perquè li transmeti el seu saber. El mestre 
l’adverteix: li pot ensenyar les regles neces-
sàries, però és ell qui haurà de fer la feina 
sobre si mateix. És així com en Tetsuya co-
mença a ensenyar al seu nou deixeble el mis-
teriós camí de l’arquer, el recorregut de tota 
una vida.

En la línia dels seus grans èxits mundials 
L’Alquimista i Manual del guerrer de la llum, 
Paulo Coelho ens ofereix una novel·la de for-
mació, deliciosament il·lustrada per Chris-
toph Niemann, que ens inspira per prendre 
decisions i superar les di�cultats a través de 
l’esforç, la determinació i el coratge.
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Els aliats
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L’arquer que no comparteix amb els altres l’alegria de 
l’arc i la �etxa no arribarà a conèixer les seves qualitats i els 
seus defectes.

Per tant, abans de començar qualsevol cosa, busca aliats, 
persones que s’interessin pel que fas.

No et dic que busquis uns altres arquers. Et dic que trobis 
persones amb habilitats diferents, perquè el camí de l’arc no 
és diferent de qualsevol altre camí que segueixis amb entu-
siasme.
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Els teus aliats no seran per força les persones que tothom 
mira, que enlluernen, i de qui tothom a�rma: «Són els mi-
llors». Ben al contrari: són gent que no té por d’equivocar-se, 
i per tant s’equivoquen. Per això no sempre reconeixen el seu 
treball. Però són aquesta mena de persones les que canvien el 
món, i després de moltes equivocacions encerten alguna cosa 
que marcarà una gran diferència a la seva comunitat.

Són persones que no esperen que passin les coses, per 
decidir després quina actitud els convé més: elles decideixen 
sobre la marxa, tot i saber que és molt arriscat.
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Conviure amb aquestes persones és important per a un 
arquer, perquè ell necessita entendre que abans de posar-se 
davant del blanc ha de ser prou lliure per canviar de direcció 
mentre es col·loca la �etxa davant del pit. Quan obre la mà i 
amolla la corda, s’ha de dir a si mateix: «Mentre obria l’arc 
he recorregut un llarg camí. Ara deixo anar aquesta �etxa 
conscient que m’he arriscat prou i he donat el millor de mi».
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Els millors aliats són els que no pensen com els altres. Per 
això, quan busquis companys per compartir el teu entusias-
me pel tir amb arc, con�a en la teva intuïció, i no facis cas 
dels comentaris dels altres. La gent sempre jutja els altres se-
gons el model de les seves limitacions i, de vegades, l’opinió 
de la comunitat és plena de prejudicis i pors.

Uneix-te als que experimenten, s’arrisquen, cauen, pre-
nen mal i es tornen a arriscar. Allunya’t dels que a�rmen 
veritats, critiquen els que no pensen com ells, que no fan un 
pas sense estar segurs que els respectaran per això, i s’esti-
men més tenir certeses que dubtes.
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Uneix-te als que s’exposen i no els fa por ser vulnerables: 
ells entenen que només podem millorar quan mirem el que 
fa el pròxim, no per jutjar-lo, sinó per admirar-lo per la seva 
dedicació i el seu coratge.
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Potser et penses que el tir amb arc no interessa a un for-
ner o a un pagès, però t’asseguro que ells apro�taran el que 
han vist en el seu dia a dia. I tu faràs el mateix: del bon for-
ner, n’aprendràs a utilitzar les mans i a saber fer la barreja 
exacta dels ingredients; del pagès, n’aprendràs a tenir pa-
ciència, a treballar de valent, a respectar les estacions, i a no 
blasfemar contra les tempestes, perquè seria una pèrdua de 
temps.
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Uneix-te als que són �exibles com la fusta del teu arc i 
entenen els senyals del camí. Són persones que no dubten a 
canviar de direcció quan topen amb una barrera infranque-
jable o entreveuen una oportunitat millor. Aquestes són les 
qualitats de l’aigua: rodeja roques, s’adapta al curs del riu, de 
vegades es transforma en un llac �ns que la conca s’omple i 
pot continuar el seu camí, perquè l’aigua no oblida que el seu 
destí és el mar, i que més tard o més d’hora hi arribarà.
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Uneix-te als que no han dit mai: «S’ha acabat, aquí 
m’aturo». Perquè així com després de l’hivern ve la primave-
ra, res no s’acaba: quan hagis aconseguit el teu objectiu, hau-
ràs de començar de bell nou, tenint en compte tot el que has 
après pel camí.

Uneix-te als que canten, expliquen històries, gaudeixen 
de la vida i tenen l’alegria pintada als ulls. Perquè l’alegria 
s’encomana, i sempre impedeix que la depressió, la soledat i 
les di�cultats ens paralitzin.
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Uneix-te als que fan la seva feina amb entusiasme. Però, 
perquè els puguis ser tan útil a ells com ells ho són per a tu, 
has de saber quines són les teves eines i com pots perfeccio-
nar les teves habilitats.

Per tant, ha arribat l’hora de conèixer el teu arc, la teva 
�etxa, el teu blanc i el teu camí.
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