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Començo amb un fet que explicaven fa 
uns dies en un reportatge a la televi-
sió. Era sobre una noia del Pakistan, 

una noia una mica provocativa i extre-
mada, que havia tingut molt d’èxit en les 
xarxes socials i que havia mantingut una 
polèmica amb un clergue musulmà. En el 
seu país van crear un ambient contra ella. 
La noia decideix tornar al seu poble per 
amagar-s’hi, i resulta que allí la va matar el 
seu germà petit. Aquest, avergonyit de tot 
el que es deia sobre la seva germana, va 
donar unes pastilles als pares perquè es 
quedessin adormits tota la nit, i la va esca-
nyar. Explico aquest fet dramàtic per dir 
que ser germà no és necessàriament una 
cosa positiva, dependrà de com es visqui. 
Ser germà també pot portar a pensar que 
el meu germà o la meva germana són tan 
meus que, si no m’agrada allò que fan, 
acabo volent-los eliminar. Hi ha, doncs, 
un camí a recórrer per tal de construir una 
vivència positiva de la fraternitat. 

Em sembla que llegint la Bíblia podem 
veure com la majoria de germans que hi 
apareixen són un desastre fratern. Par-
tint, naturalment, de Caín i Abel, seguint 
per Esaú i Jacob, passant pels fills de 
Gedeó –n’hi ha un que mata tots els altres, 
excepte el petit que s’escapa–, els fills de 
David, que lluitaran entre ells i fins amb 
el pare pel poder i per l’herència (coses 
que tantes vegades hem vist també avui) 
i, finalment, al Nou Testament, la paràbola 
del Fill Pròdig. Ser germà, a la Bíblia, no és 

necessàriament una experiència positiva. 
Encara que a la Bíblia no he trobat un cas 
com el del Pakistan, un assassinat perpe-
trat per un germà per una qüestió d’honor, 
sí que ser germà va lligat a una experièn-
cia de competició, de rivalitat, de gelosia, 
d’enveja. Això a la Bíblia és una constant.

La història de Josep i els seus germans
 Per tractar de la fraternitat com a camí 

de conversió intentaré seguir la història 
de Josep i els seus germans, destacant 
algunes coses que m’han cridat l’aten-
ció i que m’han evocat altres textos, de 
l’evangeli i dels escrits de sant Francesc 
d’Assís. Podem dir que farem una lectio 
divina sobre la història de Josep. No hi 
busqueu un comentari exegètic. És, sen-
zillament, una meditació sobre el que ens 
diu aquest text venerable sobre el tema de 
la fraternitat. 

Una rivalitat heretada
En primer lloc, fixem-nos que la rivalitat 

entre Josep i els seus germans és here-
tada. No és una rivalitat que ve simplement 
d’ells, ja ve de les seves mares. Perquè 
entre Raquel i Lia hi ha una competició, 
una rivalitat per l’amor de Jacob i per la 
fecunditat. Raquel és l’estimada, però 
no aconsegueix de tenir fills. Lia ha estat 
entregada a Jacob juntament amb sa ger-
mana amb engany, perquè era lletgeta i 
més difícil de casar, però té la benedicció 
de la fecunditat, va posant nens al món 
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contínuament. Hi ha una competició bru-
tal entre les dues germanes, implicant-hi 
també dues esclaves, pel marit i pels fills.

I això ho hereten els fills, perquè si 
Josep és el predilecte és perquè és el fill de 
Raquel. Josep representa el moment més 
gloriós de la relació entre Jacob i Raquel. 
Després de tant intentar-ho, Raquel, la dona 
estimada, posa un fill al món. N’hi haurà un 
altre, Benjamí, el més petit, però en el seu 
part ella morirà (volent posar-li per nom, fins 
i tot, Benoní, és a dir, “fill de la meva desgrà-
cia”). Per això hi ha una predilecció del pare 
per aquest fill, per Josep, i una gelosia de 
part dels seus germans fills de Lia o de les 
esclaves. La rivalitat entre els germans, la 
gelosia, no ve només d’ells: és heretada. I 
això ens fa pensar en la situació en què ens 
trobem quan entre nosaltres ens diem ger-
mans. Tenim clar que tenim un Pare comú, 
però venim de situacions i contextos molt 
diferents, venim de mares –per dir-ho així– 
diferents. Si ara, en lloc de fer un recés, ens 
haguéssim de seure a parlar de futbol o de 
política, suposo que aquestes diferències 
sortirien de seguida i fins és possible que 
acabéssim barallats.

Potser la situació d’aquests dotze ger-
mans s’assembla a la nostra. Quan volem 
viure com a germans, descobrim que 
venim de contextos diferents i que en 
alguns punts heretem rivalitats, enveges, 
suspicàcies dels uns envers els altres, 
com aquests dotze germans, que ho varen 
heretar de les seves dues mares. La frater-
nitat que busquem no se’ns dona com una 
cosa absolutament natural. La fraternitat 
demanarà un camí de conversió perquè 
ja portem d’entrada, fins i tot abans de 
començar, coses que ens separen.

¿Enfadats amb Josep o amb el seu 
pare?

La Bíblia diu que Josep ja tenia disset 
anys quan succeeixen els fets que narra. 
És prou gran, però no sembla que tingui 
totalment clara la situació dels seus ger-
mans i d’ell mateix. Els seus germans 
estan portats completament per la gelosia, 
però ell sembla incapaç de posar-se a la 
seva pell i veure el problema amb pers-
pectiva. Josep no és del tot innocent: té la 
informació privilegiada dels seus somnis i 
la fa servir d’una manera totalment impru-
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dent, d’una manera que pot ferir l’altre. Per 
altra part, el pare tampoc té prou prudèn-
cia en aquesta relació. A la mateixa Bíblia, 
David, molt més jove que Josep aquí, ja 
porta a pasturar el ramat. De fet, en la his-
tòria de David fins i tot sembla donar-se 
per fet que aquesta feina potser en certa 
manera degradant correspon al germà 
petit. Però Josep està pujat entre cotons, 
es queda a casa amb el pare i quan va a 
veure els seus germans se li demana que 
faci d’espieta. La relació està enverinada 
per múltiples factors, i ningú no és del tot 
innocent.

Aleshores, –tots ho recordem– els ger-
mans decideixen primer matar Josep i 
finalment, per insistència de Rubèn, ven-
dre’l. El tiren al pou, després el treuen i 
el venen. Com aquell germà del Pakistan, 
han decidit que la millor manera d’acabar 
amb el problema és fer-lo desaparèixer. 

El qui la paga és Josep, però aquell 
amb qui els germans estan enfadats en 
realitat és amb el seu pare Jacob, que fa 
diferències. Ho manifesten amb la indife-
rència feridora amb què li comuniquen la 

notícia, falsa a més, de la mort de Josep 
al desert. Li envien la túnica tacada amb 
sang d’un animal i amb l’encàrrec de pre-
guntar-li: “Mira si això és del teu fill”. Potser 
en un sentit profund ens passa el mateix. 
Potser quan nosaltres estem contra el nos-
tre germà, les nostres rivalitats, enveges i 
suspicàcies en el fons amaguen una rela-
ció ferida amb el Pare. Jo penso que és 
així, que quan tenim una mirada ferida cap 
al germà és perquè en el fons tenim una 
ferida, un ressentiment, amb el Pare.

Un text de Sant Francesc sobre l’enveja 
Hi ha un text de Sant Francesc, en les 

seves “Admonicions”, que diu: “Qualsevol 
que enveja el seu germà, pel bé que el 
Senyor diu i fa en ell, comet un pecat de 
blasfèmia, ja que enveja l’Altíssim mateix, 
que és el qui diu i fa tot bé”. És un pensa-
ment potser d’entrada una mica complex, 
però Francesc té la convicció molt arrelada 
que tot el que és bo ve de Déu. Per tant, 
si enveges el bé del germà, has de pensar 
que el que estàs envejant en realitat no ve 
d’ell, sinó de Déu. Tot el que és bo ve de 
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Déu. En el fons, el que veiem en aquests 
primers fets de la relació de Josep amb 
els seus germans, és que potser ningú de 
nosaltres no està lliure de la temptació de 
l’enveja, o potser de la gelosia, i sempre 
suposa que el Pare ha distribuït malament 
les coses: “A mi m’ha deixat de banda, jo 
sóc la víctima, i a aquell li ha donat...” (el 
que sigui: qualitats, càrrecs, reconeixe-
ment, qualsevol cosa que pugui suscitar 
aquests sentiments...).

Cal que ho descobrim, que ens diguem: 
Jo estic enfadat contra el meu germà, però 
en realitat ho estic contra Déu, perquè no 
sé veure la meva situació com aquella en 
la que Déu mateix m’ha posat, com aque-
lla que Déu m’ha regalat, ni sé veure la 
situació de l’altre des d’aquesta mateixa 
fe. Hem de demanar de saber agrair el bé 
que hi ha en nosaltres i el que hi ha en els 
altres, saber-ho veure des de la fe en Déu 
que ens ha creat i ha distribuït els béns 
com li ha plagut.

La paràbola del fill pròdig i el germà 
gran

L’aflicció amb el germà apel·la a una 
aflicció amb el pare. I això Jesús ho sap 
posar molt clar en la paràbola del fill prò-
dig. El germà gran, amb més claredat que 
els germans de Josep, dirigeix la seva 
ira cap al pare: “T’he estat servint durant 
tants anys sense haver desobeït mai ni un 
de sol dels teus manaments, i no m’has 
donat ni un cabrit per fer una festa amb 
els meus amics. I ara ve aquest fill teu que 
s’ha gastat els teus diners amb prostitutes, 
i fas matar el vedell gras” (Lc 15,29-30).

Aquestes paraules del germà gran de 
la paràbola del fill pròdig diria que a vega-
des són com la nostra veu profunda. No 
s’adreça al germà, sinó al pare. És amb 
el pare que la relació està ferida. És com 
quan dos germans es barallen per una 
herència: la ràbia va contra el germà, 
però en realitat és contra el difunt que, per 

activa o per passiva, va distribuir les coses.
Tornem a la història de Josep i els 

seus germans, que se separen i van per 
camins diferents. És curiós que la Bíblia 
ens posa aquí uns textos que també par-
len de la fraternitat. Hi ha el pecat d’Onan, 
que és un pecat contra la fraternitat, per-
què no vol donar descendència al seu 
germà difunt tot i estar-hi obligat per la 
llei. I després trobem el part dels dos fills 
de Tamar –dos bessons– que ja neixen 
barallant-se, i posant-se un davant de 
l’altre... 

El “camí de conversió” proposat per 
Josep

Saltem ara tota la història de Josep a 
Egipte i anem al moment en què els ger-
mans es tornen a trobar. Segons la inter-
pretació que miraré de desenvolupar, 
Josep, amb una pedagogia molt fina, pro-
posa als seus germans un camí de con-
versió a l’autèntica fraternitat. Recordem 
el relat. En temps de fam, els germans van 
a demanar ajut a Josep. Ell els reconeix 
des del primer moment, però els parla per 
mitjà d’un intèrpret. S’amaga, decideix no 
revelar-se. Josep tenia, en aquest moment, 
diverses alternatives, i la que fa servir és 
molt interessant. Ja no és el jove inexpert 
que els seus germans van vendre. És un 
home savi, una mena de “vicari general” 
del Faraó. Té tot el poder per venjar-se: 
els germans estan a les seves mans, i es 
podria haver justificat després davant del 
seu pare Jacob revelant la realitat del que 
havia passat. A més, Benjamí, l’altre fill de 
Raquel, no ha anat a Egipte amb ells. Tot 
està a punt, doncs, perquè Josep es pugui 
venjar. Però no ho fa.

També podia haver-se manifestat des del 
primer moment, i dir: “Sóc Josep, el vostre 
germà. Oblidem tot el que ha passat. Us 
perdono”. En realitat al final Josep optarà 
per un perdó generós. Però no ho fa imme-
diatament. ¿Què fa, doncs? Els obligarà a 
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demostrar que han après a ser germans. 
Els posarà a prova. En el fons, els convi-
darà a emprendre un camí de conversió. 
Anirà forçant les coses per tal que portin 
Benjamí, l’altre fill de Raquel i, per tant, el 
nou preferit de Jacob després de la desa-
parició de Josep, que en el primer viatge 
s’ha quedat al costat del pare.

Josep va forçant les coses per veure si 
els fills de Lia i de les esclaves han après a 
estimar i a ser germans del fill de Raquel. Els 
dirà: “M’heu de portar el vostre germà, per-
què jo vegi que no sou uns espies i que em 
dieu la veritat”. Retindrà Simeó a la presó, 
com una mena d’hostatge, per forçar-los a 
portar Benjamí. Jacob es resisteix, però al 
final ha de cedir si no vol morir de fam. I sem-
bla com si Josep volgués portar la prova a 
l’extrem, suscitant ell mateix la gelosia, con-
vidant-los a dinar i servint a Benjamí, molt 
arbitràriament, una ració molt més esplèn-
dida que als altres. Josep posa tots els ele-
ments perquè la gelosia aparegui. I quan 

considera que ja té els germans ben a punt, 
posa la prova final: fa amagar la seva copa 
al sac de Benjamí i l’acusa de lladre. Josep 
ha preparat tot l’escenari perquè els germans 
aprofitin l’avinentesa per fer desaparèixer 
Benjamí tal com l’havien fet desaparèixer a 
ell. Els posa davant de la prova de demostrar 
que han après a ser germans. 

Aquesta actitud de Josep la trobo llumi-
nosa. En el fons, em sembla que és l’actitud 
d’un bon germà. A vegades tanquem els 
ulls davant les incoherències dels germans, 
no volem veure les situacions difícils. Però, 
¿és aquesta l’actitud d’un bon germà?, ¿és 
caritat de debò? A l’Evangeli, en el capítol 
18 de Sant Mateu, en el discurs sobre la 
comunitat, Jesús proposa un itinerari per 
resoldre els conflictes en el qual els proble-
mes no es tapen, sinó que es parla d’ells. 
Tancar els ulls no és un acte de caritat. Cal 
trobar un camí molt fi, el de dir les coses 
amb caritat (perquè dir-les sense caritat 
tampoc no és el bon camí). Jesús ens diu 
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que hem de passar per una “porta estreta”, 
i potser a vegades la porta estreta és la que 
hi ha entre “callar” i “agredir” l’altre. Crec 
que la caritat veritable passa per aquí.

Francesc: estimar els germans val més 
que un eremitori

La història de Josep ens ho ensenya. No 
vol venjar-se dels seus germans. No vol cas-
tigar-los. Vol perdonar-los. Però també vol 
que demostrin un canvi. Al final, quan Judà 
s’ofereix per quedar-se a la presó en lloc de 
Benjamí, s’ha assolit el que Josep desitjava 
per a ells, han fet un camí de conversió.

Hi ha un text de Sant Francesc, una 
carta molt curiosa, que el sant envia a un 
“ministre” –és a dir, a un provincial dels 
Franciscans– que, cansat dels frares, 
se’n vol anar a una ermita enmig de la 
muntanya, a un eremitori. I sant Francesc 
li escriu una carta en què li diu: “Tot això 
que t’impedeix d’estimar Déu ho has de 
tenir com una gràcia. I vulgues que siguin 
així i no d’altra manera, i estima’ls en això, 
i no vulguis que siguin més bons cristians. 
I que això et valgui més que un eremitori”.

Dirigint-se a aquest mateix ministre, 
Sant Francesc continua: “I en això vull 
conèixer que tu estimes el Senyor i a mi, 
servent seu i teu, si feies això, és a dir, que 
no hi hagi al món cap frare que hagi pecat 
tot el que hagi pogut pecar, que en haver 
vist els teus ulls, se’n torni mai sense la 
teva misericòrdia, si cerca misericòrdia. I si 
no cerca misericòrdia, demana-li si la vol. I 
si després pecava mil cops davant els teus 
ulls, estima’l més que a mi, per tal de dur-
lo al Senyor. I tingues sempre compassió 
d’aquests tals”.1

“I si no cerca misericòrdia, demana-li si 
la vol”. Aquest incís és molt curiós. Amb 
això, Francesc posa en evidència que 

1. Carta a un ministre, Escrits de Sant Fran-
cesc i Santa Clara d’Assís, Ed. Mediterrània, 
Barcelona 2014, p. 105.

l’altre ha fet alguna cosa que requereix 
misericòrdia. És a dir, mirar l’altre amb 
misericòrdia no és tapar el problema, 
més aviat és passar fins i tot pel sofriment 
de posar en evidència davant de l’altre 
allò que no va bé i, no obstant, persistir 
en estimar-lo, persistir en una mirada de 
misericòrdia. “Que havent vist els teus ulls, 
no se’n torni sense la teva misericòrdia”. 
Em sembla que aquest tipus d’amor fratern 
requereix un entrenament. Ser capaç de 
dir sense agredir, de fer visible el problema 
i mantenir-se estimant. Aquell germà del 
Pakistan, per treure’s el problema, va elimi-
nar la seva germana. Potser de vegades 
fem mentalment això: quan veiem el pro-
blema, eliminem el germà, ja no en volem 
saber res. 

Josep veu el problema, el posa de mani-
fest, aboca els germans a prendre una 
decisió, però com un acte d’amor enfocat 
al perdó. Crec que amb això, Josep ens 
ensenya actituds. Potser ens hauríem de 
qüestionar que a vegades hem dit “caritat” 
i en realitat estàvem justificant por, indi-
ferència, o el que en llenguatge clàssic 
dèiem “respectes humans”. 

La reacció de Judà: una nova relació 
amb el pare i els germans

Anem al final de la història dels fills de 
Jacob. Benjamí aparentment ha robat la 
copa de Josep. Tots han quedat sorpresos 
i desconcertats, i diuen: “Ens quedarem 
tots a la presó”. Però Josep s’hi nega. 
“No, el qui s’ha de quedar a la presó és 
el qui ho ha fet. Els altres podeu anar-vos 
a casa tranquil·lament”. Però aleshores 
Judà diu: “El nostre pare es morirà de 
pena si Benjamí no torna. Jo em quedo a 
la presó en el seu lloc”. Sembla un merce-
dari antic, canviant-se pel germà que s’ha 
de quedar a la presó... 

La frase de Judà ens mostra que ha 
canviat la relació tant amb el pare com 
amb el germà, amb tots dos. Quan van 
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entregar Josep hi havia una ferida amb el 
pare, no els feia cap pena privar-lo d’un 
dels seus fills. Ara Judà es compadeix del 
pare. I, de retruc, canvia la relació amb el 
germà, perquè fins i tot està disposat a 
quedar-se a la presó en el seu lloc. Es fa 
càrrec de la situació del germà, d’alguna 
manera, en carn pròpia.

 Josep, aleshores, es revela i la història 
acaba amb un final feliç. Judà ha fet el 
pas que se li demanava: fer-se càrrec de 
l’altre com a germà, de l’altre que és el 
fill d’una altra mare, de l’altre que és el 
preferit del pare, de l’altre que, segons 
totes les aparences, ha robat una copa 
del primer ministre del Faraó. Ha canviat 
la seva mirada envers el pare i s’ha fet 
càrrec del germà amb tota la seva pro-
blemàtica.

Fer-se càrrec del germà
I aquest és l’últim punt del que voldria 

parlar, aquesta necessitat de fer-se càrrec 
de l’altre, del germà, amb la pròpia vida. 
Sant Francesc, a les seves “Admonicions”, 
té dos textos sobre l’amor veritable que 
ens poden il·luminar. A l’admonició 24 diu: 
“Benaurat el qui estima el seu germà tant 
quan està malalt i no li pot correspondre 
com quan està sa i li ho pot recompensar”.2 

Que fàcil és oblidar-se de la persona que 
ja no ens pot aportar alguna cosa directa-
ment... Es tracta de fer-se càrrec de l’altre, 
no del benefici que m’aportarà, no de la 
feina que he de fer amb ell, sinó de l’altre, 
de la seva persona.

A l’admonició 25 diu: “Benaurat el ser-
vent que estima i respecta el seu germà 
tant quan és lluny d’ell, com quan és amb 
ell; i que, al seu darrere, no en diu res que 
amb caritat no pogués dir al seu davant”.3 

Que fàcil és parlar malament dels altres! 
Que sovint que estem disposats a malparlar 
dels nostres companys, dels qui treballen 
en la mateixa missió. Crec que en això tots 
hauríem de fer una anàlisi seriosa: ¿Com 
parlem els uns dels altres? ¿Com parlem 
del qui no hi és en aquell moment? 

Sobre això em sembla que hauríem 
de fer un examen de consciència a fons. 
Perquè la fraternitat es comença a des-
muntar per aquí: per una paraula dita amb 
doble intenció, per un detall revelat a qui no 
n’ha de fer res... Quan es tracta d’un orde 
religiós, per exemple, hi ha un principi que 
em sembla fonamental: La informació ha 
de fluir cap a la persona que pot prendre 
decisions, no ha de córrer entre nosaltres 
de forma caòtica, com a rumor o “safareig”. 
En contra d’això, tendim a callar davant 
del qui pot prendre decisions i a comentar 
després les coses de qualsevol manera 
amb qualsevol.

2. Admonició 24, op. cit. p. 78. 
3. Admonició 25, op. cit, p. 78. 
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La fraternitat es desmunta molt fàcil-
ment no fent-se càrrec de l’altre, no fent-
li cas realment. És una manca d’amor. 
Aquests són detalls que manifesten que 
no ens hem compromès a fer-nos càrrec 
de l’altre, a ajudar-lo; que no hem donat 
aquest pas que els germans de Josep van 
fer en defensa del seu germà Benjamí, que 
aparentment ha robat la copa de Josep. 
Fer-se càrrec de l’altre comporta assumir 
el que l’altre pateix o el que l’altre ha fet, 
i fer-ho amb afecte, no per castigar-lo, no 
per anar contra ell. A l’altre me’l faig meu i, 
per tant, no el tracto de qualsevol manera.

Dos episodis de la vida de Sant 
Francesc

En la vida de Sant Francesc hi ha dos 
episodis que manifesten un canvi d’actitud 
envers el germà i envers el pare. Comença 
amb un canvi d’actitud cap als germans, 
donant un petó al leprós, que és aquell 
que ell evitava, aquell amb qui no es volia 
trobar. Feia almoina als leprosos, però 
sense acostar-s’hi mai personalment. El 
dia que s’hi acosta i li fa un petó, Francesc 
comença a entendre què és ser germà. I el 
moment àlgid de la seva “sortida del món” 
és quan es despulla de la roba davant del 
seu pare de la terra, i diu: “Des d’ara el 
meu pare ja no seràs tu, Pere Bernardone, 
sinó que el meu Pare serà el del cel”. Si hi 
ha un canvi real en la meva relació amb 
el Pare, hi haurà una nova relació amb el 
germà. I si canvia la meva relació amb el 
germà, també canviarà la meva relació 
amb el Pare. Les dues coses van profun-
dament unides.

Acabo amb aquella paràbola de Jesús 
que parla d’un rei (Mt 18,21-35), un rei 
que nosaltres sabem que no és altre que 
el pare de les altres paràboles. Aquell 
rei perdona un deute molt gran a un dels 
seus servents. Però el servent perdonat, 
després, fa empresonar un company que 
tenia amb ell un deute molt menor. El rei, 

aleshores, el fa tancar a la presó i li diu: 
“¿No t’havies de compadir del teu com-
pany, com jo m’havia compadit de tu?”

Em sembla que, a l’hora de mirar els 
nostres germans, hem de tenir molt pre-
sent que l’herència que tots hem rebut del 
Pare és que se’ns han perdonat moltes 
coses. L’herència que hem rebut tots és 
aquesta. No és, per tant, una herència per 
la qual discutir. No és una herència per 
envejar-nos, més aviat és una herència 
que ens humilia i, per tant, que ens uneix. 
Se’ns han perdonat moltes coses. Quan 
entenem que aquesta és l’herència real 
que hem rebut, aleshores se’ns poden 
obrir els ulls per veure el germà d’una 
altra manera i eliminar de la nostra vida 
la rivalitat, la competició, la gelosia, la 
indiferència, i fer-nos càrrec de l’altre i 
sentir-lo com a nostre.


