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Estirada al llit, amb la boca oberta, els llençols per sobre i un fil de llum que entra per 

la finestra, et desperten els sorolls del carrer. El clàxon d’algú amb pressa sona 

insistentment, obres els ulls i t’adones que, un cop més, no li has fet cas a cap de les 

cent alarmes que et vas programar ahir. Vas traient-te la mandra de sobre mentre 

camines cap al lavabo pensant quin era el pla programat per avui, ¿era el de buscar 

pis o feina? ¿potser era el de posar-te les piles amb l’anglès? T’envaeix de nou la 

ganduleria de pensar-hi, ¿que més dona?, si les maletes estan fetes i plantades al 

davant de la porta de l’entrada des de fa dies, les ganes de marxar són tantes...  

Des que vas prendre la decisió de marxar ben lluny només podies somiar amb les 

coses grans que t’esperaven fora d’aquell pou de poble, que et fa sentir com si esteses 

atrapada dins una gàbia, petita i insignificant. Tant has anhelat el moment que les 

expectatives són enormes, esperes molt d’una ciutat que, a pesar d’haver-la visitat un 

cop, a dures penes coneixies. “Però somiar és gratis” et repeteixes sempre, com si 

fos un mantra. 

És increïble la màgia que té la noció del temps, com pot passar tan a poc a poc quan 

esperes amb ganes alguna cosa i que ràpid passa el moment, tan fugaç com ho pot 

ser un estel creuant tota la immensitat del cel. Així em vaig sentir quan vaig pujar dalt 

d’aquell avió que tremolava tant o més que jo, fugaç. 

Per fi va arribar el moment, i ara, a l’hora de despertar-te no precises d’alarmes, ho 

fas gràcies al fet de no tenir persianes que et puguin tapar la llum del sol, un sol que 

tan sols existeix a les 5 del matí, el temps just per molestar-te i que després 

desapareixerà per a donar pas als núvols foscos i a la pluja insistent. Llavors, et 

passes el dia corrent, cap amunt i cap a baix, d’ençà que poses el peu a terra al matí, 

per poder passar-te una aigua, menjar alguna cosa ràpida i sortir a agafar el primer 

metro del dia, que et portarà directament a l’únic bus que et deixa davant la porta de 
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la primera feina, netejant oficines. Si et despistes i perds algun dels dos, saps per 

experiència que et tocarà suar per arribar a temps. Tranquil·la, el dia no millora. En 

acabar d’aquí tens el temps just per agafar un altre bus i anar a buscar a la nena que 

portes cada matí a l’escola, un bus més i ja ho tens, ella creua la porta de l’entrada i 

tu t’enfiles direcció al restaurant on passaràs les pròximes dotze hores rentant plats i 

pelant patates. Entre crits que no entens dels teus companys, intentes recordar el 

motiu que tenies per a voler fugir tan desesperadament. No et ve al cap, l’angoixa es 

va apoderant de tu, t’estreny el pit i lluites perquè no s’escapin les llàgrimes que volen 

vessar-te dels ulls, res ha sortit com esperaves. Per poder pagar el lloguer d’una 

habitació compartida i diminuta has de treballar quasi vuitanta hores a la setmana. 

Mal dorms i a prou penes has après anglès després de tres mesos vivint aquí. Et 

prohibeixes quedar amb gent que parli la teva llengua, no tens temps i tampoc et 

convé, si no aprens prompte l’idioma, et passaràs la vida entre cassoles i brutícia, 

intentant esbrinar que t’estan dient tots amb tanta desesperació, per tal que els 

entenguis.  

Passen els mesos i no t’ho sembla, però a poc a poc vas traient els peus del fang. 

Cada dia entens més coses i ets capaç de dir alguna frase sencera, encara que 

semblis un indi. El sol, al matí, no et molesta tant com abans i han quedat enrere els 

dies que necessitaves l’ajuda d’una app del mòbil per poder-te moure d’aquí cap allà. 

Vas deixant de tenir tantes feines mal pagades per a tenir-ne dos que, no són les 

feines somiades, però t’omplin més. Tens més vida però quasi cap persona amb qui 

compartir-la, tota la gent que has anat coneixent ha anat desapareixent amb la 

mateixa facilitat que apareixia, ja ho té això el món de l’hostaleria, la majoria de gent 

que et creues és gent de passada. També cal dir, que cada cop que vas de visita al 

poble per a veure la família i els amics, notes que les coses estan diferents, les 
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converses no són com ho eren abans de marxar, els temes que abans trobaves 

interessants, ara es fan monòtons, avorrits i vuits. El teu cap balla intentant entendre 

què està passant, et preguntes si el fet d’estar tant lluny dels teus fa que et perdis 

coses importants a la seva vida i per això et notes tan diferent. No ho veus, però en 

part ho sents, dins teu saps que qui ha canviat ets tu, no la resta. 

Amb el pas dels anys, fas la vista enrere i t’adones de tot el procés. Vas voler fugir a 

correcuita d’un lloc on et senties poca cosa, amb una mà al davant i l’altra al darrere, 

sense tenir un lloc on viure, sense feina i sense saber l’idioma, per tal d’aconseguir-

ho vas haver de passar calvaris que mai de la vida haguessis imaginat que passaries, 

però ho has fet, has aconseguit superar-ho tot. Has conegut gent de totes les parts 

del món i això ha fet que, avui dia, siguis una persona més oberta de ment del que 

eres abans de marxar. Has trobat el teu camí entre draps, safates plenes de plats 

bruts i bolquers que has hagut de canviar. És veritat que s’ha perdut gent pel camí 

però també n’has recollit, alguns que seran per sempre i d’altres que possiblement 

també s’apartaran, però el que està clar és que tots passen per la nostra vida per 

ensenyar-nos alguna cosa, el que cal saber és si estem preparats per aprendre o si 

simplement passaran en va. 

 


