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La veig asseguda, d’esquena a mi, immòbil. M’hi apropo, 
a poc a poc. Vull que em percebi, que em noti, que sàpiga 
que sóc aquí abans que em vegi,  que confiï  en la meva 
ajuda abans d’oferir-li. Del silenci n’ha fet bandera i res 
no surt dels seus llavis, com si el dolor els hagués segellat 
per sempre més. Mira però no veu, com si res del que 
passa al  seu voltant  tingués  alguna mena d’interès  per 
ella. És esquiva amb tot i amb tothom, no té preferències 
ni debilitats  per res ni  ningú.  Sola,  molt  sola,  massa.  I 
trista. Extremadament trista. 

I tot per la por al NO.
I tot per la por al rebuig.
I tot, per una estúpida confusió.
Tot, per por a.

Una por sense fonament,  una por irracional creada pel 
seu pensament,  una por que s’ha apoderat d’ella i que ha 
pres possessió de la seva voluntat. La Por mana, la Por 
guia,  la  Por decideix.  Va ser llesta,  la  Por.  La va veure 
vulnerable  i  va  jugar  bé  les  seves  cartes:  sabia  que  la 
partida era seva i la va guanyar amb tots els asos a la mà. 
Se l’ha feta seva, mica en mica, sense presses, confiada, 
perquè  sap  que  Ella  la  necessita  per  justificar-se,  per 
excusar-se, per no fer la primera passa. I es tan gran la 
força de la Por i tan forta la seva persuasió, que Ella no 
pot fer res més que abandonar-se al seu dictat, i callada 
està, quieta es queda, trista i sola se sent.

Ella, tota ella era alegria i simpatia.
Ella, tota ella era bondat i felicitat.
Ella.
I ara la Por.
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Ella ara no escolta els consells  assenyats,  deixa que les 
oïdes  els  sentin  però  la  Por  li  ocupa  tota  la  ment  i 
s’encarrega de barrar el pas als missatges encoratjadors 
que  li  arriben  de  fora.  La  Por  li  repeteix,  de  manera 
insistent,  que  demostra  molta  valentia  en  quedar-se 
reclosa dins d’ella, que ha de ser ferma i mantenir-s’hi, 
que ara no pot defallir, que ha pres una determinació i 
que  res  l’ha  de  poder  fer  canviar  d’opinió.  La  Por  és 
covarda. Ella és covarda. Ella no gosa fer el pas, perquè té 
por. Sap que un petita passa li obriria de nou les portes a 
l’alegria, la simpatia, la bondat i  la felicitat, només una 
petita passa. Però amb aquest acte de valentia d’Ella, la 
Por desapareixeria i  la  Por no vol  desprendre’s del  seu 
regne, Ella es seva, totalment seva, li ha costat guanyar-
se-la, fer-se-la seva, convèncer-la que la seva companyia 
és  la  millor,  que plegades  guanyaran  moltes  batalles.  I 
l’embolcalla amb les seves males arts, la fa dubtar, deixa 
que  s’angoixi,  l’omple  de  temor,  li  paralitza  qualsevol 
gest... Ella és seva, totalment seva. 

Ella, de tan boniques paraules
Ella, de tan fermes conviccions
Ella, tan amorosa
D’Ella, ara, no en queda res.

Vull intentar raonar amb Ella. Ell és assegut a uns metres 
de distància, Ella només s’ha d’aixecar i apropar-s’hi, Ell 
ho  està  esperant,  Ell  l’està  esperant,  Ell  també  la  vol 
veure alegre, simpàtica, bondadosa i feliç. Ell sap que no 
hi haurà un NO per resposta, Ell sap que no hi haurà cap 
rebuig,  Ell  fa  una  eternitat  que  espera  que  Ella  sigui 
valenta, abandoni la Por i torni amb Ell. Ell i l’Esperança 
esperen, cada dia, que ella torni, que torni a ser Ella. Ell i 
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l’Esperança  són  pacients  i  compassius,  res  han  de 
perdonar  a  qui  més estimen.  I  Ella,  en el  fons del  seu 
esperit, ho sap. Ella vol tornar amb Ell, no hi ha res que 
desitgi  més,  però la Por li  ha tapat els  ulls  amb un tel 
d’angoixa i i les oïdes amb mà ferma i no deixa que vegi 
l’amor que Ell guarda per a Ella ni que escolti el lament 
d’Ell per haver-la allunyat arran d’un malentès inoportú i 
sense  sentit.  La  Confusió  els  va  separar,  la  Por  els  va 
silenciar i ara vagaregen tots dos per dues vies paral·leles 
amb destins incerts.

Ell i Ella, amants apassionats
Ell i Ella, distanciats per l’estúpida amiga Confusió.
Ell i Ella i la Por.
I ara, Jo.

Sé que és l’última oportunitat que tinc. M’apropo a Ella, li 
poso les mans a les espatlles. No es gira però em percep, 
sap que sóc darrere seu. Respira alleugerida. Em coneix i 
fa temps que m’espera. A través de les mans detecto tota 
la força de la Por, que m’empeny cap enfora, té la seva 
presa ben agafada i no se’n vol desprendre. Però jo no em 
deixo vèncer fàcilment i m’hi aferro fort. Sóc la Intuïció, 
la seva Intuïció. I sé que sota la Por, s’amaga la necessitat 
i la voluntat d’Ella de tornar amb Ell. I vull penetrar dins 
la seva ànima i descobrir-li el que ja sap, que la resposta 
d’Ell  pas  serà  NO,  que  no  hi  haurà  cap  rebuig  i  que 
l’estimada Reconciliació farà ús de totes les seves bones 
arts perquè no es tornin a separar mai més. I ara em cal 
ser més forta que la Por, perquè haig de desterrar-la de la 
ment d’Ella, dels seus pensaments, que es desprengui de 
la seva ànima i de la seva voluntat, on hi és aferrada com 
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un paràsit, per tornar-la a deixar neta de dubtes i obrir-li 
la porta a la serenitat. 

El combat és a punt de començar, sé que només tinc una 
oportunitat.  La  Por  o  jo,  la  més  forta  de  les  dues 
guanyarà. I penetro amb força dins la seva ànima amb la 
certesa absoluta que en sortiré vencedora.

Perquè Jo no tinc por. I la Por ho sap.
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