
 
 

El Guillem i el seu germà 

 

Alguna vegada us heu fixat en el munt de coses que hi ha al vostre voltant? No totes són 
el que semblen, i n’hi ha de totes les formes i colors. Ho veieu? Això sembla una casa. 
És la casa del Guillem! 

Al Guillem li agrada molt entretenir-se a mirar tot el que hi ha al seu voltant. El que el 
fa més feliç del món és observar tot el que es troba camí de l’escola. Però com que 
encara és petit, el seu germà gran  l’acompanya. I és una llauna, perquè mai el deixa 
aturar-se a xafardejar. 

“Guillem, no t’allunyis!”, “ Guillem, no et despistis!”, “Guillem, vigila que 
ensopegaràs”, li diu sempre el seu germà.  

Ho veieu? Així no hi ha manera de fixar-se en res. Amb tanta pressa no es poden mirar 
les coloraines dels cotxes, ni els homenets dels passos de zebra, que si te’ls mires bé, 
però bé bé, pots arribar a observar que no sempre s’estan quiets i que de tant en tant es 
fan passar l’avorriment ballant a ritme de samba. 

“Guillem, no et despistis, que et pot aixafar un cotxe”, torna a cridar el seu germà. 

I el Guillem ja n’està ben fart que el seu germà sempre el vigili i controli tot el que fa. 
Està convençut que és el germà més pesat del món! Però oi que les històries no sempre 
són el que semblen? Doncs escolteu, i sabreu com va acabar la història de: 

 

      El Guillem i el seu germà 

 

Cada dia era ben igual. Anaven de pressa cap a l’escola sense poder aturar-se a xerrar 
amb l’homenet verd i l’homenet vermell dels semàfors, que, amb la seva veu primeta, 
explicaven històries divertides de la gent que els passava per davant. Tampoc podia 
entretenir-se a saludar els nens del senyal que avisava que s’acostaven a l’escola i que,  
només de veure’l, ja l’esperaven amb ganes de fer una cursa per estirar una mica les 
cames.  

“Guillem, no parlis amb desconeguts!”, se sentia. I el pobre Guillem havia de tornar a 
clavar  la vista a terra i continuar caminant. Uf, com n’era, de pesat. 

L’endemà, un altre cop les mateixes presses i el mateix patir. El Guillem no entenia per 
què el seu germà no es divertia fixant-se en les coses boniques que trobaven. Ell sempre 
patia i només hi veia perills, a la ciutat. Per més que el Guillem li parlés del ballador de 
samba, de les xafarderies de l’homenet verd i l’homenet vermell dels semàfors, o de les 
curses que feia amb els nens del senyal de la zona escolar, al seu germà només 



l’amoïnava anar de pressa i que no els passés res de dolent. Però què podia passar, de 
dolent, camí de l’escola?, pensava el Guillem. 

Un bon dia, en Guillem va decidir que ja en tenia prou. No volia que el seu germà el 
continués vigilant i estava decidit a demostrar que ja era prou gran per anar tot sol a 
l’escola. Aquell matí va sortir de casa abans que el seu germà hagués acabat 
d’empassar-se els cereals, i xino-xano va començar a caminar. Oohhh, aquell dia s’ho 
estava passant pipa. Per fi podia fixar-se en tot el que li agradava. Podia entretenir-se a 
mirar els cotxes que el saludaven: “Bon dia, Guillem”. I fins i tot va fer amistat amb un 
autobús. “Encantat de coneixe’t, noi”.  S’ho va passar tan bé, i estava tan content, que 
quan va arribar a l’escola va decidir esperar el seu germà per explicar-l’hi. Volia dir-li 
que ja no calia que el vigilés més. Però els minuts anaven passant i el germà no 
apareixia per enlloc. 

“Si que triga”, va pensar el Guillem. “És ben estrany que encara no hagi arribat”.  

I tot d’una, el Guillem va notar una cosa que no havia sentit abans. Era com una mena 
de nus a la panxa,  com si s’hagués empassat un ratolí que no parava de rosegar-li el 
melic. I si li havia passat alguna cosa, al seu germà? I abans que ningú contestés, el 
Guillem va córrer a buscar-lo.  

Va començar a  desfer el camí cap a casa tan de pressa com va poder, però que diferent 
que es veia tot, ara que tornava sol. De sobte, els nens del senyal que anunciava que 
s’acostaven a l’escola semblaven monstres gegants. L’homenet verd i l’homenet 
vermell dels semàfors, en comptes d’ajudar-lo a passar el carrer, ara el perseguien. El 
ballador de samba del pas de zebra volia obligar-lo a ballar sense parar, i els cotxes el 
miraven enfadats, com si el volguessin atropellar. 

“Tant de bo el meu germà fos aquí”, va pensar el Guillem, espantat i amoïnat. 

I al cap de pocs metres, es va sentir un gemec, i el Guillem va veure el seu germà 
assegut en una vorera. Havia relliscat i s’havia torçat el turmell. El Guillem va córrer a 
ajudar-lo i li va saber greu no haver estat al seu costat.  

Els dos germans van tornar junts cap a casa. I aquell dia tots dos van aprendre una cosa: 
el germà havia entès que el Guillem s’havia fet gran. Havia estat capaç de desfer el camí 
de l’escola tot sol, i ja no calia que ningú l’acompanyés. Però el Guillem també havia 
descobert una cosa important: aquell nus a l’estómac volia dir que si el seu germà el 
protegia era perquè l’estimava, i tots dos es necessitaven. 

“Ei, espera”, va cridar el Guillem quan va veure que el seu germà marxava tot sol. 

“Em deixes que t’acompanyi?” El Guillem ja no es va treure mai aquell ratolí de la 
panxa i tot d’una va entendre el significat del seu nom. Guillem vol dir “protector”, i 
des d’aleshores que els dos germans van sempre junts a tot arreu.  S’han fet grans 
amics, i no us ho creureu, però ara es el germà gran qui de tant en tant es despista. Però 
està tranquil. Sap que a la vora hi ha el Guillem, que com que es fixa en tot, sempre 
troba els camins de tornada, i s’ha convertit en el seu millor protector. 
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