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Descobrir-se en la pau interior 

En qualsevol moment arribarà. Està a punt de trobar-se en el punt més alt, des d’on pot veure 

tota la ciutat. Només ha de fer un petit esforç més. Després de llargues hores de camí, per fi, pot 

sospirar i asseure’s a reposar. Confessa que es tracta d’un dels seus llocs preferits i, per tant, no 

li importaria fer quinze quilòmetres més caminant, corrents o en cotxe. Les sensacions de tenir 

alguna ciutat als seus peus eren inigualables i, allà, ella i les seves pors s’esvaïen a l’instant. Però, 

és curiós que sempre hi hagi anat acompanyada i sempre d’éssers imprescindibles en la seva 

vida. També és cert que no hi aniria amb qualsevol persona, però tampoc seria capaç d’anar-hi 

sola, ja que una de les seves pors és la soledat. Una por tan usual com ho és la por a les aranyes 

i a la foscor. Allà on es troba ara mateix és un bon lloc per ser-ne conscient, per connectar amb 

un mateix i fugir. 

Tot i la pau interior que li transmet el lloc, la seva ment no és capaç de quedar-se en blanc, com 

se sol dir. Ara observa tots els carrers, intentant oblidar-se del seu caos mental i veient gent fer 

les seves vides sense pausa, com si de formigues es tractessin. Intenta recordar el nom dels 

monuments que sobresurten per sobre de la resta d’edificis per poder dir-los al seu 

acompanyant. La majoria els recorda i, entusiasmada, ho demostra. Se li estan aigualint els ulls. 

Serà de l’emoció, de la passió o del cúmul de sentiments? 

“Sé què sento”, pensa en veu alta. I no calen més paraules en entrecreuar les mirades amb el 

seu acompanyant. El seu company de vida. 

És impossible com a ésser humà controlar els sentiments, però cal ser-ne conscients. Ara mateix, 

no pot controlar els nervis ni, per sobre de tot, la felicitat. Per sort, acaba d’aprendre quin n’és 

el motiu: els records on la transporten aquestes vistes i el fet de compartir una part tan profunda 

d’ella amb ell. 

Confessa que està recoberta amb espines. Conseqüència dels sots de la vida. Però sap amb 

certesa que el seu interior està ple de puresa i zero maldat. No necessita una brúixola que l’ajudi 

a decidir quin és el millor camí. Tampoc ho deixarà en mans de l’atzar o del destí. Està aprenent 

a conèixer-se i estar en el seu lloc preferit li serveix per no amagar-se ni deixar-se influir. Nous 

objectius. I, amb un altre sospir deixa endur-se per la seva imaginació, entrellaçant imatges 

viscudes amb d’altres irreals. I, novament, la seva escena preferida acabarà sent ella des de les 

altures, un capvespre lluminós i la mateixa companyia, sense donar-li més voltes. Es podria 

considerar que està escrivint amb llum en la seva ment, com si d’una fotografia es tractés. 
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No és una solució per escapar completament de la realitat, però es tracten d’uns efímers instants 

on ella és ella, amb les seves reflexions i subtileses. Des dels Búnkers de Barcelona, el cim més 

alt d’una muntanya, un avió o la Torre del Pilar de Saragossa, ella se sent la persona més lliure i, 

a la vegada, protegida pel lloc o, pot ser, pel seu estimat acompanyant. 


