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“Hi havia una vegada en un 
país molt llunyà un rei que 
era molt polèmic per les 
seves accions. Prenia als pre-
soners de guerra i els portava 
cap a una enorme sala. Els 
presoners eren col·locats en 
grans fi leres al centre de la 
sala i el rei cridava dient-los:

-Us donaré una oportuni-
tat. Mireu al racó del costat 
dret de la sala.

En fer això, els presoners 
veien  alguns soldats armats 
amb arcs i fl etxes, llestos per 
a qualsevol acció.

-Ara -conti nuava el rei- 
mireu cap al racó del costat 
esquerre.

En fer això, tots els pre-
soners notaven que hi havia 
una horrible i grotesca porta 
negra, d’aspecte dantesc. 
Cranis humans servien com a 
decoració i la balda per obrir-
la era la mà d’un cadàver. En 
veritat, alguna cosa verita-
blement horrible de veure. El 
rei es col·locava en el centre 
de la sala i cridava:

- Ara trieu: Què és el que
voleu? Morir clavats per 
fletxes o obrir ràpidament 
aquella porta negra? Teniu 
lliure albir, trieu.

La porta negra: decisions difí cils
Tots els presoners tenien 

el mateix comportament: 
a l’hora de prendre la deci-
sió, ells arribaven a prop de 
l’horrorosa porta negra de 
més de quatre metres d’al-
tura, miraven les llegendes 
escrites del tipus: ‘visca la 
mort’, i decidien: - “ prefe-
reixo morir travessat per les 
fl etxes. “ Milers van optar pel 
que estaven veient que feien 
els altres: triar la mort per les 
fl etxes. Un dia, la guerra va 
acabar. Passat el temps, un 
dels soldats de l’escamot de 
fl etxes’ estava escombrant 
l’enorme sala quan va apa-
rèixer el rei. El soldat amb 
tota reverència i una mica te-
morós, va preguntar: - “Saps, 
gran rei, jo sempre vaig tenir 
una curiositat, no s’enfadi 
amb la meva pregunta, però, 
què és el que hi ha darrere 
d’aquella porta negra?”

El rei va respondre: - 
Doncs bé, ves i obre-.

El soldat, temorós, va 
obrir cautelosament la porta 
i va senti r un raig pur de sol 
besar el terra de l’enorme 
sala. Va obrir una mica més la 
porta i més llum i un deliciós 
aroma a verd van omplir el 

lloc. El soldat va notar que 
la porta negra donava cap a 
un camp que apuntava a un 
gran camí. Va ser aquí que 
el soldat es va adonar que 
la porta negra duia cap a la 
llibertat. “

Aquest conte parla de la 
popular frase ‘més val boig 
conegut que savi per conèi-
xer’, un resum de la moralitat 
d’aquesta història. Quantes 
persones prefereixen conti -
nuar per un camí que no és 
agradable, que causa dolor, 
que no els satisfà per no 
atrevir-se a canviar i escollir 
un altre rumb, una altra 
senda. Tots tenim una porta 
negra, una opció que ens fa 
por escollir per si el que hi ha 
darrere és pitjor que el que 
tenim. Aquesta por és tan 
gran, que de vegades fi ns i 
tot emmascara el dolor real 
que ja s’està vivint, sembla 
menys dolent. Igual que el 
nostre cos té tolerància al do-
lor fí sic, també la té al dolor 
emocional, de manera que 
pots arribar a acostumar-te 
a cert nivell d’incomoditat. 
Quan una persona “s’acos-
tuma” a quedar-se en un 
racó conegut, acaba creient 

que de debò no és capaç de 
fer res i poc a poc això pot 
danyar la seva autoesti ma. 
Aquest dany també és més 
gran que el d’equivocar al tri-
ar. Quan una persona comet 
un error, pot aprendre coses, 
senti r que surt enforti da, que 
s’ha atrevit, que s’ha posat 
a prova. Que el resultat no 
sigui l’esperat pot relati vit-
zar-se més. No obstant això 
el que es queda a “l‘aquí ja 
estic bé” acaba creient-se 
de veritat que és peti t, que 
no pot, que és menys que 
els altres.

Pensa quantes portes 
negres no t’atreveixes a obrir 
desconeixent completament 
què hi ha darrere. A priori, les 
matemàtiques no mentei-
xen: tens tantes possibilitats 
de fallar com d’encertar. 
Segur que no val la pena 
intentar-ho?
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