
Sento un tren que arriba... 

 
Aquell diumenge de setembre, també era tretze, m'estava a l'estació d'Arenys de Munt. Algun lector 
viatjat que llegeixi això ara, pensarà que de quina estació parlo. De la de l'autobús no, perquè no 
l'agafo mai, per lent i la de tren és a Arenys... de Mar. En realitat, l'estació de la que parlo no està 
situada a cap punt de la nostra geografia. O potser és en tots els seus punts?. De fet, aquesta 
estació és en realitat un estat d'opinió, una voluntat col.lectiva, un sentiment contingut que, com 
en diuen ara, ha sortit de l'armari.  
 
Evidentment, em refereixo a la consulta d'Arenys de Munt, pensant en les que vindran. Aquell 
vespre d'estiu de calor matinal i ruixat de tarda, a les portes del Centre Moral i en acabat de donar 
els resultats, en Josep Maria Ximenis, regidor de la CUP i impulsor d'aquell bateig sobiranista, va dir 
en un emotiu manifest que la realitat imminent ve precedida per un potent desig col.lectiu. Aquest 
desig, és aquella estació de tren. 
 
Un tren del que molts n'hem parlat sovint i que fa ja massa temps que ens delim perquè passi. De 
tant esperar-lo ens hem sentit a dir de tot: Que si aquest tren no existia. Que si en realitat ja hi 
som a dalt del tren. Que sí que existeix però que no porta enlloc. Que porta a un lloc conflictiu i 
pitjor que on estem ara...  I nosaltres, de tants anys plantats allà a l'estació, alguns ja ens hi 
arrosseguem. Tot i que enlloc de seure i acomodar-nos-hi seguim preferint esperar-nos-hi drets, 
impacientment. Tensant els nervis... Amb el record d'altres trens que van passar fa anys. Uns trens 
dels quals se'n va perdre l'ocasió de pujar-hi. 
  
Aquell diumenge a Arenys de Munt, vaig sentir el xiulet d'aquell tren. Però pot ser que, com que 
l'estació fa tant de temps que espera, quan arribi el tren potser no hi pararà d'entrada i caldrà fer 
força enrenou per tal que s'aturi. Així i tot, no crec que s'hi estigui massa estona i caldrà estar 
atents a pujar-hi decidits. Ens tocarà donar un cop de mà als que van més a poc a poc, perquè 
també s'hi enfilin. També haurem de fer una repassada general per no deixar-nos als encantats a 
l'andana. No convé deixar-nos a ningú que no vulgui quedar-se, però tampoc no cal obligar ningú. 
Per tenir lloc a dalt no cal patir, que n'hi haurà per tothom. El nostre tren, que no és de per riure, 
se sap eixamplar quan va carregat d'il.lusió, de solidaritat i d'utopia.  
 
El tren de la llibertat, té la gràcia que a l'existir només a les ments de la gent, no té una forma 
precisa. Però tot i semblar només tan sols una idea opinable, cent-seixanta pobles li'n donaran 
forma i tindran dret a bitllet el dia 13D, per més que els lladres de trens ens en vulguin fer baixar o 
diguin que en són els amos. 
 
No els hi farem cas. Aquest cop pujarem dalt del tren, igualment. Sabem quin és el destí. Potser el 
viatge serà feixuc perquè cada cop n'hi haurà més que hi voldran pujar. Però no hi fa res: Ens 
apriarem per fer-los-hi lloc. El modest somni de tots els pobles, del nostre poble, s'ho val. Viatgers 
cap a Ítaca: Diumenge tretze, tothom al tren! 
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