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En blanc 

Fa mesos que estic en blanc, és una sensació a la qual mai m’havia hagut 
d’enfrontar. El fet de no saber expressar-me amb les paraules, l’única arma que 
tinc, m’omple de por i inseguretat.  

M’he quedat indefensa, desprotegida, com una fulla quan arriba la tardor, com 
un nadó acabat de néixer, com una flor enmig d’una ciutat. 

Escriure ja forma part del meu dia a dia, escric sobre les petites coses que em 
passen, sobre la gent que observo en els viatges en metro, sobre aquella 
persona que no surt del meu cap. Escric sobre personatges imaginaris i 
històries fantàstiques, sobre els records d’un estiu oblidat i sobre la desitjada 
futura primavera …  

És com una explosió de pensaments de tots colors, com si el paper fos una 
partitura, i la meva ment un llapis preparat per escriure notes que a poc a poc 
van creant una melodia.  

Però últimament estic en blanc i ho veig tot negre. 

He perdut el control de la meva ment, com si aquesta m’estigués ofegant en un 
mar de pensaments, i en aquest mar, jo sóc incapaç de nedar.    

Intento nedar, per no deixar que les onades de sentiments, idees i mentides 
m’arrosseguin cap al fons de la meva  ment, però és impossible, hi ha alguna 
cosa que m’immobilitza i que m’impedeix seguir respirant inspiració per 
escriure. Llavors intento pensar en això, aquesta cosa que m’ha estat 
perseguint els últims mesos, que no ha parat de rondar-me. Però no arribo a 
saber qui o què és això, i fins que no ho esbrini no podré desbloquejar-me. 
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De sobte la veu que anuncia el final del trajecte em fa tornar a la realitat, el tren 
ha arribat al meu destí. Agafo la motxilla, baixo del vagó, apujo la música dels 
cascos i desaparec entre la multitud de l’estació. 

	

 


