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Viatge de rodalies



Santiago Rusiñol deia que si fos cert que
viatjar ensenya, els revisors de tren
serien els homes més savis del món.

2



Ara que puc viatjar amb el tren a l’hora que vull, sense 
aquelles  presses  i  sense  les  aglomeracions  humanes de 
quan  estava  en  actiu,  treballant,  i  la  vida  s’havia  de 
sotmetre a reglamentacions alienants i el temps propi al 
manament dels minuts i les hores de l’implacable rellotge 
de la productivitat, m’adono de coses i detalls que abans 
ni havia entrellucat, com si mai no haguessin existit.

Per  exemple,  observo  que  gairebé  han  desaparegut  els 
grafitis;  sí,  aquelles  horribles  i  grolleres  pintades  que 
algun il·luminat  les  qualificà  d’inspiració  popular  i  que 
embrutaven  tant  les  façanes  dels  carrers,  com  les 
persianes  de  ferro  de  les  botigues,  els  vidres  de  les 
finestres dels vehicles dels transports urbans. La veritat: a 
mi no m’agradaven gens ni mica, perquè considero que 
aquestes «obres d’art» es col·locaven a llocs poc adients. 
Ara,  potser,  llurs  autors,  en  veure’s  més  vigilats  i 
perseguits, han decidit canviar d’estil i també d’estris. És 
a dir, han suplert l’esprai o la brotxa pel punxó acerat o, 
així  l’artista  amb  més  mitjans  econòmics,  pel  diamant 
industrial.  I  amb  aquestes  eines  donen  curs  a  llur 
inspiració  sobre  qualsevol  vidre,  sobretot  el  de  les 
finestres del  tren o del metro.  Cal  afegir  que d’aquesta 
manera  els  resulta  molt  més  fàcil  fer  la  feina  i  els 
comporta menys perill de ser sorpresos.

Davant per davant meu, sota una finestra guarnida amb 
el  treball  d’un  d’aquests  artistes  del  punxó,  assegudes 
tranquil·lament i  còmodes, viatgen dues noies, amigues 
pel  que  dedueixo.  Una,  la  més  alta,  mastega  amb 
insistència  compulsiva  un  enorme  xiclet;  dic  enorme 
perquè  mou les  mandíbules  d’una forma  forassenyada, 
com si s’estigués cruspint un entrepà.
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Al vagó on viatgem no hi  haurà més d’una dotzena de 
persones;  dues de color.  Unes llegeixen el  diari;  altres, 
algun llibre o revistes del cor. Tres van mig adormides, 
brandant el cap al ritme del vaivé del tren. Una de molt 
jove  juga  a  matar  marcianets  mitjançant  les  tecles  del 
mòbil.  Pocs  d’aquests  passatgers  admiren  el  panorama 
que  ofereixen  generosos  la  platja  i  el  mar.  Potser  cal 
pensar que la bellesa natural donada en excés pot arribar 
a enfarfegar qualsevol.

Per part  meva,  sempre que viatjo solc portar un llibre. 
Quan  l’entorn  perd  el  seu  atractiu  o  m’envaeix 
l’avorriment, la lectura d’una bona obra és el millor per 
passar-m’ho  bé.  Aquesta  vegada  duc  un  llibre  prou 
interessant;  es  titula  Bells  indrets  del  país,  d’un 
autodidacte  que  descriu  gairebé  com  ho  sabia  fer  en 
Josep Pla les contrades que visitava. 

La noia que hi ha davant meu, amb un posat preocupat, 
està dient a la seva amiga, a cau d’orella: «... y a  las siete  
ya estaba yo allí, como un clavo.»

Les  paraules  són  un  murmuri  quasi  inaudible.  La 
incansable mastegadora de xiclet sembla no escoltar-la.

Les dues noies, malgrat llur vestimenta («... dos horas de  
espera ante la puerta», se sent),  resulten extremament 
boniques («...  me reciben al fin. Me hacen pasar a un  
despacho que...»), de faccions més que correctes («... mil  
preguntas  y  un  cuestionario  que...»).  Cal  dir  que 
s’assemblen  a  aquelles  belleses  a  què  es  referia 
l’escriptora  Colette  quan  descrivia  les  adolescents 
espanyoles («Fíjate: que si sabía inglés o francés...»).

La jove del xiclet, sempre impertorbable, bufa amb força i 
del seus llavis, gens pintats, surt una bombolla semblant 
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a un profilàctic japonès –aquest és més blanc i més curt 
que  l’occidental,  segons  les  indicacions  dels  seus 
fabricants–,  el  qual,  en  esclatar,  emet  un  so  sec, 
espetegant  («...  preguntas  muy  íntimas  que  harían  
sonrojar a cualquier muj...»).

El monòton trac-trac de les rodes m’impedeix oir el que 
diu  la  segona  noia;  però  sí:  «Me  preguntan  si  estoy  
casada. Si tengo el período normal. Si tengo hij...»

A la mastegadora compulsiva sembla que li fan mal les 
sabates que calça. S’aboca cap endavant i se’n treu primer 
una  i  després  l’altra,  deixant  a  l’aire  uns  peus  petits, 
coberts per una fina mitja. No és estrany que li facin mal 
el peus, perquè els tacons del seu calçat tenen una alçada 
d’uns  deu  centímetres.  Ara  respira  més  alleugerida, 
encara que continua mostrant-se  freda i  distant  envers 
l’amiga  que  li  parla:  «¿Qué les  puede importar  tantos  
detalles  de  mi  vida  privada?  Y  para  el  trabajo  que  
ofrecen...»

La primera noia es gira de gairell, mirant, a través dels 
vidres, el paisatge que la naturalesa ens regala: un mar 
blau espurnejat  de veles blanques,  un horitzó eriçat  de 
núvols  de  cotó  fluix  i  gavines  molt  enjogassades  i 
piuladores.  Però  a  tot  això,  tant  les  noies  a  què  ens 
referim com a la resta dels viatgers són totalment aliens a 
l’espectacle natural. «Y  siguieron las preguntas como en  
un tribunal de la inquis...» Aquí es van perdre les seves 
paraules perquè la màquina emeté un llarg xiulet. L’altra 
absorbeix la blanca bombolla, que l’hi torna dintre de la 
boca, i prossegueix la gimnàstica dels maxil·lars.

En aquest moment han connectat el fil musical i una veu 
coneguda ens canta allò de:
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L’avi Siset em parlava
de bon matí al portal,
mentre el sol esperàvem
i els carros vèiem passar.

Siset, que no veus l’estaca
a on estem lligats?
Si no podem desfer-nos-en,
mai no podrem caminar!

Si estirem tots ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba,
ben corcada deu ser ja... 

Es tracta d’una cançó d’esperança dels anys setantes, en 
què l’estaca s’estava podrint massa a poc a poc. Crec que 
més  d’un  dels  que  viatjàvem  en  aquell  vagó  recordà 
vivències d’una època trista i perillosa.

L’entrada  d’improvís  del  revisor  alerta  els  viatgers  que 
han de lliurar el tiquet. Amable, va recollint un a un tots 
els bitllets i, després d’observar-los, els perfora. Continua 
igual de amable quan s’acomiada dels passatgers del vagó 
i n’entra en el següent.

El xiuxiueig de l’amiga es transforma en un murmuri  que 
se  m’escapa («...»).  La del  xiclet  deixa de mirar  per  la 
finestra quan passa per l’altra via un altre tren en direcció 
contrària.  Torna  a  recuperar  la  posició  normal  en  el 
seient quan l’amiga puja el to de veu i fa: «Finalmente no 
me han dado el empleo por...»

6



L’altra  fixa  la  mirada  cap  el  sostre,  com  contrariada. 
Retira amb fúria darrere l’orella un ble del serrell quan 
sent acabar la frase a la seva companya:  «¿Que no me 
oyes,  Kati?  ¡No  me  han  dado  el  trabajo  porque  soy  
madre soltera!» 

La noia del xiclet,  deixant un moment de mastegar-lo i 
mirant irada l’amiga, esclata dient: «¡Hostia, tía! ¡No me 
des más el coñazo, joder! ¡Anda: no me calientes más la  
olla, que también yo tengo mis problemas!»

Cinc minuts i mig després, el tren entrava a l’estació on jo 
havia de baixar, i ho vaig aprofitar.
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