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SER O NO SER (To be or not to be) 
ADAPTACIÓ: Bach i Forés (2008) La asertividad. Para gente extraordinaria. Barcelona, 
Plataforma. (pàg. 243) 
 
• Sóc un ruc. 

• Ets un desastre. 

Cada vegada que diem “ETS” o “SÓC”, ens referim a la identitat pròpia o a la de l’altre, 
i tot el que té a veure amb el ser, amb la identitat, sona més categòric i agressiu i el 
seu poder d’immobilització és gran. En canvi, si substituïm el verb ser per ESTAR o 
FER, circumscrivim les nostres observacions a la conducta i en un moment puntual en 
el temps, i d’aquesta manera la identitat de la persona roman intacta i el respecte 
també. 

• Enlloc de “Sóc un ruc” � Estic babau avui o he fet una rucada. 

• Enlloc de “Ets un desastre” � Estàs talòs aquest matí o ho has fet malament. 
 
 
 
 

ADAPTACIÓ i TRADUCCIÓ: Paulo Coelho, El Semanal, 882 

 
El nen mirava l’avi escriure una carta. En un moment 
donat, li va preguntar: 

- Estàs escrivint una història que ens ha passat a 
nosaltres? És potser una història sobre mi? 

L’avi deixà d’escriure, somrigué i li respongué:  

- Estic escrivint sobre tu, és cert. No obstant, més 
important que les paraules és el llapis que estic 
utilitzant. M’agradaria que tu fossis com ell quan 
creixis. 

 

El nen mirà el llapis, intrigat, i no veié res d’especial. 

- Però, avi, si és igual que tots els llapis que he vist a la meva vida! 

- Tot depèn de la manera com miris les coses. Aquest llapis té 5 qualitats que, si 
aconsegueixes mantenir-les, faran de tu una persona en pau amb el món. 

1ª qualitat: Pots fer grans coses, però no oblidis mai que existeix una mà que guia 
els teus passos. 

2ª qualitat: De tant en tant necessito deixar d’escriure i fer-li punta. Això fa que el 
llapis pateixi una mica, però després escriu millor. Per tant, has de ser capaç de 
suportar alguns dolors, perquè et faran millor persona. 

3ª qualitat: el llapis sempre ens permet que utilitzem goma per esborrar allò que 
està malament. Entén que corregir alguna cosa que hem fet malament, no és 
necessàriament una cosa dolenta. 

4ª qualitat: El que realment importa en el llapis no és la fusta ni la seva forma 
exterior, sinó el carbonet que hi ha dins. Tingues cura sempre del que succeeix al 
teu interior. 

5ª qualitat: Finalment, el llapis sempre deixa una marca. Igualment, has de saber 
que tot el que facis en la vida deixarà traces. Intenta ser conscient de cada acció.  

 


