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EL TREN 

Arribava el tren que provenia del mar. Però no era pas el que m’esperava.  Era més 

aviat d’un color que el meu inconscient sabia que procedia del misteriós so d’unes 

tecles esblaimades de piano. Un color que m’atreia a ell, però em feia dubtar del que 

veritablement podia contenir. Potser era una segona oportunitat per tornar a 

començar. Una oportunitat que em brindava el destí, pel simple fet de recompensar 

tot allò que mai m’havien donat. Potser havia de pujar. Potser ho havia de fer i prou... 

El món en què vivia era estrany. Em trobava aliè al pensament d’aquelles ànimes  que 

actuaven erròniament de manera sorprenentment continuada. Potser tenia un 

pensament massa avançat per aquella fastigosa civilització. En una societat on els 

diners estan per sobre de la humanitat no es pot esperar una existència fàcil i 

agradable. Precisament per això vaig basar la meva vida a intentar reparar allò que ja 

s’havia trencat en petits trossos des de feia molts anys. Però a més a més, com que la 

meva personalitat m’impedia abandonar tot allò que em proposava, vaig gosar arribar 

fins al final de l’assumpte fos com fos. Segurament no va ésser la millor idea... però la 

solució a tot allò se’m presentava com un fantàstic miratge intens i misteriós que 

m’arrossegava incessant, ple d’un desig més aviat propi d’una gota que està a punt de 

caure al terra i que, resignada, accepta el seu destí. 

Bé, tampoc em vaig esforçar massa a contenir l’efecte persistent que aquell reflex de 

llum esperançadora però alhora fosca produïa en mi. No va –en el meu interior– 

refutar la idea d’un món millor, encara que em costés la meva pròpia existència. El pas 

per aquest bosc tan immens és massa bell i distret per permetre la càrrega constant en 

el meu subconscient de saber que milions d’ànimes no podran caminar per sobre de la 

gespa verda del bosc, sinó que simplement no tindran forces per caminar o, si ho fan, 

no tindran la suficient capacitat per avançar en els seus propis passos, perquè només 

podran veure aquells passos obscurs que les ànimes errants aniran deixant davant seu. 

Aquella imatge, utòpica per a la resta, em contemplava. M’observava fascinada, com si 

no hagués vist mai una persona humana. Així que, en el moment que em vaig adonar 

que el que pensava era real, vaig entendre aquells ulls llavors clars i brillants. Ara sí 

que podia emprendre aquell viatge que podia acabar culminant en el cim més alt que 

la humanitat hagi vist. El meu destí ja era inevitable, però encara no sabia que un camí 

pot girar a la dreta encara que no estigui senyalat. 

Sigui com sigui, vaig seguir allò que formava part de mi. Ho vaig perseguir, però el dia 

esperat, alguna cosa em va canviar. Va canviar perquè havia aconseguit el que em vaig 

proposar, però els seus efectes van xocar en mi de manera salvatge i incontrolada. I 

em van colpejar amb l’arma més mortífera: la indiferència. La sensació freda va 

penetrar en tots els meus vasos, sense poder salvar-me del naufragi. 



Vaig tornar al meu lloc de procedència. Però era tot diferent, res em mirava com 

abans. Aquell temps em passava lent i em pareixia etern. Cada segon rascava i 

aprofundia més la ferida. Em trobava perdut, atrapat en mi mateix. Qualsevol cosa que 

intentava tocar es glaçava i es trencava davant meu amb vacil·lació. Fins que em vaig 

cansar de curar les ferides i, només per un moment, vaig decidir defensar-me amb allò 

que sempre havia odiat. Però em vaig aturar. Lentament em vaig aixecar i vaig mirar el 

món. Ho vaig entendre en aquell moment. Vaig deixar de mortificar-me i vaig veure 

que darrere dels arbres el camí girava. Encara ara no puc descriure aquella corba, tan 

insignificant per als altres i tan especial per a mi. La culminació a la perfecció 

m’observava.  I m’esperava des d’aquella posició majestuosa, combinant-se amb el 

cristal·lí horitzó que s’estenia sobre mi. Per fi l’havia trobat.  

Però tot aquell palau exigia saltar una llòbrega bassa que requeria un últim esforç. 

Escepticisme, altruisme, meditació... No podia ser la solució. Havia de ser una solució 

que nasqués del meu interior, cultivada durant molts anys. Em vaig armar de valor i tot 

ple de pegats, que ara sí eterns, valents, feien front a la naturalesa dictatorial de la 

gravetat, vaig atrevir-me a travessar la barrera d’aquella tènue estació i finalment 

pujar a aquell tren. El meu tren. El tren que havia estat esperant des d’abans de néixer.  

 

 


