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No sempre el que es veu és el que et fa sentir i no sempre 
el que se sent és com ho veus. 

Ella creu que no té imaginació o, que la poca que exercita 
la  perd  en  somiar  desperta  amb  allò  que  sap  que  és 
inabastable.  Avui  el  dia  tampoc és  diferent  als  altres  i, 
mentre el  sotragueig  del  tren no la deixa subratllar  els 
seus  apunts,  recolza  la  seva  mà  al  vidre  fred  de  la 
finestreta. Al mateix temps que la vibració, com una suau 
descàrrega elèctrica, recorre el seu braç fins a arribar seu 
estómac,  el  sol  va  temperant  tímidament la  punta dels 
seus dits. El mateix paisatge —encara que per ella sempre 
és diferent— passa per davant de les seves pupil·les i ella 
somia amb la mateixa escena. 

En  Toni  tanca  la  porta  donant  un  cop  de  porta,  se’n 
penedeix a l’instant, en sentir l'estrèpit, però no ha pogut 
evitar-ho. Dóna dues gambades per arribar a l'ascensor, 
s’ho repensa, gira cua sobre els seus peus i lliscant la seva 
mà  sobre  la  barana  de  l'escala,  comença  a  baixar  els 
esglaons de  dos  en dos.  Renegant  pensa  —Torno a  fer 
tard— i accelera el pas mentre es va col·locant la bufanda 
amb la mà dreta i alhora la bossa, creuada a manera de 
bandolera  i  per  la  qual  apareix  una  carpeta  plena  de 
papers,  li  va  donant  cops  a  la  cama.  Maleïda  sigui!  —
brama enfadat amb si mateix— avui tampoc m'ha donat 
temps a esmorzar.

El  tren no trigarà a  arribar  a  l'estació  —pensa Maria— 
porta bon ritme i avui no s'ha fet esperar per culpa de les 
inexplicables  avaries  que,  cada  vegada  amb  més 
freqüència,  retarden  la  seva  arribada.  En  aquestes 
ocasions  en  què  el  tren  s'atura  o  alenteix  seva  marxa 
Maria perd la concentració i els seus somnis s'esvaeixen. I 
entre  tant  passen  els  minuts  nota  com  la  resta  de 
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passatgers  comencen  a  impacientar-se  i,  d’entre  els 
murmuris, sorgeixen preguntes que uns altres responen. 
Maria  esbossa  un  somriure,  sempre  són  les  mateixes, 
sempre els mateixos i les mateixes veus —i, sabent que no 
obtindran la resposta desitjada, només els queda esperar 
a tornar sentir el  ronc so de l'arrencada de la màquina 
arrossegant,  ranquejant,  la  resta dels  vagons.  Avui  està 
desitjant arribar. 

La ciutat, a aquestes primerenques hores del matí, és un 
formiguer de gent amb pas accelerat. És el ritme frenètic 
de l'inici de la jornada. Els cotxes aturats col·lapsen els 
carrers  convertint-los  en  una  cadena  de  baules  totes 
diferents i alhora, totes iguals. Les parades de l'autobús 
s'assemblen a la cua del cinema un dissabte a la nit, per 
veure una pel·lícula d'estrena i  el metro, el  metro és la 
viva  imatge  d'una  llauna  de  sardines  on  sempre  pots 
trobar  algú  que,  tot  i  la  dificultat,  llegeix  la  premsa 
començant per la darrera pàgina, repassant la cartellera i 
fent  plans  per  escapar,  dissabte,  a  veure  la  millor 
pel·lícula d'estrena —En Toni esbossa un somriure, a ells 
tampoc els ha donat temps a esmorzar—. Minora el pas, 
arribarà tard de totes maneres i  sempre pot esperar  el 
següent tren i mentre ho faci gaudirà de l'espai, d'aquest 
espai  màgic  de  l'estació  que  i  com  fora  d'escena  el 
transporta a un altre temps i a un altre lloc. S'asseurà en 
un banc a pensar, repassarà els apunts i mentre nota els 
raigs de sol que es colen per l'entramat de ferros de la 
cúpula, imaginarà la Barcelona d'una altra època on els 
actors  eren  altres,  on  les  presses  eren  altres  i  on  una 
màquina vapor arrossegava, cansada pel trajecte, vagons 
amb passatgers sense telèfons mòbils, sense preguntes no 
respostes i sense excuses per arribar tard.
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És final de trajecte? —Pregunta una senyora a la Maria— 
Sí senyora —respon ella que fa una bona estona que ha 
deixat de sentir l'olor a sal i a humitat que es desprèn dels 
penya-segats  de  Sitges.  Les  ombres  que  projecten  les 
fàbriques  ha  tornat  a  refredar  el  vidre.  S'anticipa  i  es 
prepara amb temps per baixar. Mai se sap —pensa—. Es 
creua  la  bossa  sobre  el  pit  i  la  carpeta,  amb  els  seus 
apunts, tancada i recolzada sobre les seves cames. Però 
avui  no  té  pressa,  les  classes  a  la  facultat,  quan  estan 
pròxims els exàmens, trenquen la seva rutina i les aules 
es converteixen en espais de conversa i debat, d'anàlisi i 
de repàs, també un lloc on posar a prova els nervis, els 
propis i els dels altres. Baixarà del tren seguint la inèrcia 
de  la  resta  de  la  gent  i  en  posar  els  peus  a  l'andana 
respirarà pausada i profundament i esperarà que un raig 
de sol, d'aquests que es colen per entre els ferros de la 
cúpula de l'estació, acariciï les seves galtes. S'asseurà al 
primer  banc  que  trobi  i  recordarà  el  seu  primer  dia  a 
Barcelona i en aquella estació màgica, on tot depèn de si 
l'aventura comença o acaba si puges o baixes d'un tren, 
del teu tren. 

La  intuïció  el  porta  a  seure  al  banc  que està  entre  les 
andanes  7  i  8.  En  Toni  coneix  bé  l'estació  i  el  tràfec 
d'horaris, de gent i sap que a aquesta hora no hi haurà 
ningú a l'espera d'algun tren de llarg recorregut. S'alegra 
que no hi hagi ningú més assegut en aquell banc. No sap 
ben bé per què però avui li molestaria percebre l'olor i la 
presència  d'una  altra  persona  a  prop,  vol  estar  sol  i 
esperar. Està predisposat a endevinar nous sons, a notar 
noves sensacions i per això necessita estar sol, sol entre 
centenars de persones que van amunt i avall cercant el 
tren que els porti o els deixi al seu destí. 
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Absort en els seus pensaments i amb els sentits posats en 
aquell exercici de percepcions, un lleuger cop a la punta 
de la sabata el desperta, el sacseja, el confon. El que sent 
no  li  és  estrany,  recull  el  seu  bastó  amb  la  mateixa 
lleugeresa de qui acaba de tancar-lo just al seu costat. 

La Maria recull el seu bastó i s'asseu al banc que està just 
entre  les  andanes 7  i  8.  Saluda amb cortesia i  demana 
disculpes  pel  cop —Disculpi,  no  l'he vist— Ella  sempre 
demana  disculpes  encara  que  sap  molt  bé  que  no  cal 
demanar-les,  la  seva  condició  d'invident  l'exculpa  dels 
entrebancs. —No es disculpi, jo tampoc l’he pogut veure— 
diu en Toni ja menys contrariat.

A l'Estació de França de Barcelona la foscor segueix sent 
la mateixa que fa uns minuts, el  ritme de la gent igual 
d'accelerat  i  la  megafonia  continua  anunciant 
destinacions.  El  del  Toni  i  el  de la Maria són diferents 
però avui sota la màgia i l'enigma de la cúpula brodada de 
ferro, la destinació, potser és només una. 

Seu al meu costat, al banc que està entre les andanes 7 i 8. 
Descobreix  com  esbufega  la  màquina  de  tren,  com  es 
retorcen, pel fred, els ferros de la cúpula i com cruix el 
vidre.  Seu  al  meu  costat  i  recorda  el  pas  pels  penya-
segats, assaboreix la sal i eixuga't la humitat que travessa 
el  vidre  i  et  mulla  els  dits.  Atreveix-te  a  buscar  a  les 
palpentes  en  les  teves  butxaques,  trencar  el  paper  del 
terròs  de  sucre  del  cafè  i,  posar  en els  teus  llavis,  uns 
granets de sucre.

FI
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