
l guardaagulles és un conte de Dic-
kens que prefigura Kafka. A The se-
venth pullet, Saki mostra la importàn-

cia de la imaginació en la rutina dels treballa-
dors que es desplacen diàriament en tren a
Londres. Dorothy Parker narra a Here we are
el tedi d’una parella que emprèn el viatge de
noces en aquest mitjà. El tren serveix a Llo-
renç Vilallonga per aconseguir que es perdi
del tot un personatge ja força extraviat a Un
capell de París. No sé si està relacionat amb el
cubicle, amb la penombra, amb les possibili-
tats de contacte amb desconeguts. Sigui com
sigui, el tren és el mitjà de transport que ge-
nera més expectatives sentimentals, aug-
mentades a l’estiu pels descomptes de l’inter-
rail. En el tren ens trobem frec a frec amb per-
sones que no tenen res en comú amb nosal-
tres, excepte una part del trajecte, compar-
tint un espai precari però no tan incòmode
com l’autobús, no tan angoixant com l’avió,
no tan asfixiant com el cotxe. Són menys que
cites a cegues, coincidències cara a cara que
fan pensar en els desconeguts amb qui com-
partíem, anys enrere, l’aventura de les olles a
les muntanyes russes. Dalt d’un vagó, el viat-
ge té una durada que permet aproximacions i
temptejos, però difícilment s’hi arrisquen
consolidacions. Cada trajecte en tren és una
novel·la no escrita. An unwritten novel és pre-
cisament el títol d’un dels primers contes que
va escriure Virginia Woolf. La trama és míni-
ma: mentre viatja en tren cap a Sussex, la nar-
radora imagina com deu ser la vida de la seva
companya. Un dels millors contes que va es-
criure Josep Pla comença en un viatge noc-
turn en tren, El que us pot esdevenir: res. Escrit
en primera persona, explica en quines cir-
cumstàncies va conèixer una dona al passa-
dís d’un vagó. Recordem-ne una frase: “Al
tren tothom es torna amable, somniador, i es
deixa emportar per la gosadia”.
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Una gosadia lenta i ininterrompuda és la
que posa en contacte un soldat i una vídua en
un compartiment de tren a L’avventura di un
soldato, d’Italo Calvino. La comunicació, que
no cessa al llarg de tot el viatge, es produeix
sense que pronunciïn ni una sola paraula.

Cap d’aquests contes està inclòs en el recull
Vidas sobre raíles. Cuentos de trenes que va
publicar Páginas de Espuma l’any 2000.
N’extrec, però, l’última frase d’El andén de
nieve, de Carlos Castán: “Viajo a menudo en
tren: hablo con los viajeros cuando ya estoy
harto de escuchar a los humanos”. ❋

El tren serveix a
Llorenç
Vilallonga per
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Compartir el viatge
Cada trajecte en tren és una novel·la no
escrita. Molts escriptors han convertit en
material narratiu alguna cosa més que
l’escenificació dels seus relats: Saki,
Dorothy Parker, Villalonga, Woolf, Josep Pla
i Italo Calvino. En el tren ens trobem frec a
frec amb persones que no tenen res en
comú amb nosaltres, excepte una part del
trajecte, compartint un espai precari.
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