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a nostra història se situa a l’escenari burocràtic i
ranci d’una duana, des d’on resseguim la jornada
dels funcionaris que perceben els drets establerts
sobre certes mercaderies, revisen el contingut dels
equipatges i demanen la identificació pertinent
als viatgers. La seva feina és força galdosa en un
món sense portes. I és que aquesta mena de delegats del govern
acostumen a ser uns agents primmirats que no en deixen passar
ni una. Però, què passaria si un dia aquests escrúpols els fessin
barrar el pas a tota mena de nouvinguts que no s’escaiguessin
a un perfil determinat? Què hi perdríem? Quin seria el desenllaç
de la història? En un món cada vegada més definit pels que van
i els que vénen, entrellucar la resposta a aquestes preguntes ens
pot ajudar a trobar el camí al viatge de la nostra vida.

Josep Muñoz Redón La duana
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Temps era temps

hi ha via un país pròs per i feliç que vivia obert al món.La duana que el separava de la resta de comunitats internacionals era
una barraca feta de fusta que no semblava prou sòlida ni per aguantar una ventada persistent.
Des de feia molts an ys, l’única condició que ha vien de complir tots els estrangers que v olien tra vessar aquella frontera estantissa era ensen yar què
portaven a la maleta. Els duaners en supervisa ven
el contingut i el registra ven en uns llibres gruixuts ,
que tan bon punt eren plens envia ven a les autori tats competents.
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La vall on esta va situada la ròneg a edificació era oberta i frondosa. Pel riu que acompanyava
el camí que la travessava baixava un cabal incipient.
Una petita zona de pícnic deserta i amb traces de
no haver estat utilitzada des de feia molt de temps
donava la benvinguda als viatgers . El cridaner color
vermell de ratlles que ha vien pintat sobre la tanca
blanca destacava sobre el paisatge.
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Els candidats a travessar la frontera s’ordenaven tranquil·lament al v essant oriental de la bar rera. Darrerament el doll de pelegrins forçosos havia
augmentat. Tres bedolls espera ven els que acon seguien superar els tràmits de la identificació dibuixant uns punts suspensius en la sev a existència
atribolada.
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Un dia va arribar a aquests confins remots un
home que vestia un turbant i una llarga toga blanca
que el cobria fins als peus. Aquest viatger porta va
un estrany present. La seva bossa era plena a vessar
d’un element transcendental i invisible.
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