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Àlex Rovira
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1
LA SALVACIÓ DELS ERIÇONS

Junts, multipliquem el nostre valor
Una faula explica que, fa milions d’anys, el nostre planeta
va viure una glaciació mai vista. El fred era tan intens que va
deixar congelada bona part de la superfície terrestre.
Com a conseqüència, molts animals van perdre la vida i la
glaçada va acabar amb pràcticament tota la vegetació del planeta. La falta d’aliment, sumada a les baixíssimes temperatures, va
fer que moltes espècies s’extingissin.
En adonar-se de la gravetat de la situació, els eriçons van decidir fer-hi alguna cosa per salvar-se: es van unir en grups. D’aquesta manera es protegirien i es donarien escalf entre ells.
A més de compartir els aliments que entre tots desenterraven
de la terra glaçada, a la nit, quan el fred era més intens, s’ajuntaven per donar-se escalfor els uns als altres. Però hi havia un
problema: les punxes de l’esquena causaven punxades i rascades
entre uns eriçons i els altres. Per a molts resultava molest.
Això va provocar que alguns membres del grup decidissin
allunyar-se’n fins a morir congelats. Els altres es van veure
obligats, com a espècie, a prendre una decisió de vida o mort:
11

Cuentos para tener valor.indd 11

15/10/21 10:56

o s’acostumaven a tolerar les punxes dels companys o s’extingirien.
Després d’uns quants abandonaments que van tenir un mal
final, la resta de valents eriçons van veure que la solució era ben
evident: estar junts davant de l’adversitat.
Per gaudir de l’escalfor de l’altre, van haver d’aprendre a
conviure amb les molèsties i les petites ferides involuntàries que
els poguessin causar els companys. Però aquestes incomoditats
no significaven res en comparació amb el que els esperava si
cadascun intentava suportar en solitari la nit glacial.
D’aquesta manera, els eriçons van sobreviure.
Després d’aquell hivern tan dur, a més, van aprendre dues
coses. La primera és que hi ha dificultats que requereixen la
col·laboració de tots per resoldre-les. La segona és que, encara
que hi hagi coses dels altres que ens molestin —el mateix els
passa als altres amb nosaltres—, quan ens tractem amb afecte
som invencibles.
Al cap de quinze milions d’anys de la seva aparició a la Terra,
els eriçons continuen existint.

12
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PER PENSAR I CRÉIXER

La resposta de Maharshi
Ramana Maharshi va ser un dels guies espirituals més importants
de l’Índia moderna. Al seu refugi a Arunachala, la muntanya on va
viure bona part de la seva vida, hi anaven moltes persones assedegades de saber i amb ganes de millorar. Una vegada, un d’aquests
pelegrins va preguntar al mestre:
—Com hauríem de tractar els altres?
—Els altres no existeixen —va contestar Maharshi.
Amb això volia dir que tots som onades d’un mateix mar, encara que de vegades posem l’èmfasi en el que ens separa. Tots som
un, en realitat.
De fet, sovint el que ens molesta de l’altre és un defecte que
nosaltres mateixos tenim, com les punxes dels eriçons del conte.
Per tant, és un bon mirall del que hem de treballar.
Aquesta realitat no significa que hàgim de permetre que ens facin
mal. Hem d’evitar aquelles persones que, sabent el que fan, ens fereixen amb les paraules o els actes. De fet, en el seu hàbitat natural,
els eriçons s’enfronten als escurçons i tot sovint els vencen.
El missatge d’aquesta faula és un altre: no hi ha rosa sense espines, ni amic tan perfecte que no ens cansi o ens irriti de vegades.
Si filem molt prim, al final ens quedarem sols i, com en el conte,
patirem el fred glacial.
Cal aprendre a escalfar-nos plegats i, amb paciència i pràctica,
també aprendrem a no ferir-nos.
14
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