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ATRACAMENT

Ramon Vernet Moya
Guanyador del 12è Premi de narrativa curta

per Internet Tinet

Sempre m’ha agradat viatjar amb tren. M’agrada endor-
miscar-me mentre escolto música i miro el paisatge. Malgrat 
les plàcides migdiades que he fet al tren, mai m’he passat 
d’estació. Em sembla que tinc alguna mena de rellotge in-
terior que m’avisa sempre a temps per baixar del tren quan 
toca. O potser només és que no arribo a conciliar un son 
profund, sinó que em quedo en un estat semiinconscient 
que em permet adonar-me del pas del temps. Quan no 
dormo, llegeixo. I quan no llegeixo, m’entretinc mirant la 
resta de viatgers. Sempre hi ha personatges intrigants en 
un vagó de tren. De vegades els espio pel buit que queda 
entre els seients del davant. Els seients dels trens, almenys 
els dels trens que jo agafo habitualment, estan disposats de 
manera simètrica, encarats. De meitat vagó cap enrere, els 
seients miren cap avant i, de meitat vagó cap endavant, 
els seients miren cap enrere. Això em permet espiar la cara 
dels viatgers asseguts a l’altra meitat del vagó. És interessant 
mirar la gent que no sap que la miren. De vegades desco-
breixes algú furgar-se el nas. De vegades comproves que la 
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6 Ramon Vernet Moya

majoria de la gent mou els llavis per llegir. De vegades et 
queda clar que algú se sap de memòria totes les cançons 
que porta al reproductor i que, a més, li agraden molt 
totes. Altres vegades observes, perplex, com una joveneta 
es pot passar tot el trajecte maquillant-se, retocant-se el 
pentinat o rellegint missatges de mòbil. 

Espiar la gent és sempre un entreteniment que alleu-
gereix el trajecte, però cal anar amb compte. Alguns cops, 
l’individu espiat s’adona de la teva observació. La prudència 
recomana desviar la mirada ràpidament i no tornar-la-hi a 
dirigir en una bona estona. Moltes vegades m’han enxampat 
espiant algú, i sempre he sabut dissimular bé i sortir de la 
situació sense més conseqüències. Aquell dia, però, l’instint, 
o els reflexos, o la relaxació, o la pura absurditat, em van 
trair. Era una tarda d’octubre en què anava a Tarragona 
per visitar un company. En un moment de descans de 
la lectura que portava entre mans, m’havia entretingut 
observant una velleta pel buit que queda entre el seient de 
davant i el vidre de la finestra del tren. La vella semblava 
estar absorta en cavil·lacions preocupants. Era una dona 
peculiar: portava els cabells tenyits d’un ros extravagant i 
els llavis d’un roig estrident. Els ulls pintats i les ungles, 
llarguíssimes, també. Anava endiumenjada i carregada 
de joies. Semblava una versió decrèpita de Marilyn. So-
bre la falda, sostenia amb força un enorme moneder. De 
sobte, la vella va aixecar la vista i em va mirar directament 
als ulls. No em feu dir per què, no en tinc ni idea, però 
aquella vegada no em vaig incomodar en ser descobert. 
No vaig desviar la mirada ràpidament, com hauria fet 
en qualsevol altre cas. No sé si va ser per diversió, per 
subversió, o simplement perquè la dona em semblava un 
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7Atracament

personatge una mica patètic, però vaig correspondre a la 
mirada interrogant de la vella amb un gest estrany en mi. 
Vaig aixecar el braç, amb l’índex i el polze estirats i els al-
tres dits recollits, com simulant un revòlver, i vaig disparar 
directament al front de la vella. Aquest gest fet a un nen 
hauria semblat un joc i hauria estat, probablement, ben 
rebut pel destinatari. Enviat a una vella que viatjava sola 
i semblava enganxada al seu moneder amb soldadura, el 
gest no tenia per què ser ben entès. El rostre de la vella va 
adoptar una expressió terrorífica, la temor li havia entrat 
al cos per no sortir en dies. De seguida em vaig adonar de 
la inoportunitat del meu gest i vaig intentar suavitzar la 
situació amb un somriure amigable. Altra vegada no vaig 
encertar en la meva expressió, potser el meu somriure va 
semblar més una amenaça cínica que un gest conciliador. 
El fet és que la fesomia de la vella es va torbar encara més, 
es veia el pànic a la seva cara. Va desviar la mirada ràpi-
dament, tremolosa. Em vaig adonar de com havia ficat la 
pota i vaig pensar de donar explicacions a la pobra dona, 
o almenys disculpar-me, ja que ni jo mateix m’explicava el 
meu gest. No vaig tenir temps, perquè la vella de seguida 
es va aixecar i va canviar de vagó, atabalada, sense mirar 
enrere per por de veure’m seguir-la. 

La cosa no hauria passat d’anècdota si no fos perquè, en 
arribar a Tarragona i baixar del tren, encara a l’andana de 
l’estació, els meus ulls es van tornar a trobar amb els de la 
vella. La pobra dona havia baixat del vagó del costat i, en 
veure’m, de seguida va girar cua i va començar a caminar 
amb presses evidents. No li vaig donar cap importància 
i vaig emprendre el meu camí cap al pis del meu amic. 
Mentre pujava el cada dia més empinat carrer de la Unió, 
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8 Ramon Vernet Moya

vaig veure la silueta de la vella, uns quinze metres davant 
meu, que avançava amb dificultats per la mateixa vorera 
que jo. El meu caminar més àgil anava retallant distàncies 
progressivament amb ella. La veritat és que no la seguia, 
sinó que feia el mateix camí que havia fet cada divendres 
durant els últims quatre mesos, però la vella semblava 
anar al mateix lloc que jo i no podia fer altra cosa que se-
guir-la. A l’altura de la Rambla Nova, la vella es va aturar 
davant d’un semàfor de vianants en vermell. Vaig guanyar 
temps mirant un aparador d’una òptica que hi havia a uns 
deu metres per no esperar el canvi de color del semàfor 
palplantat al costat de la vella. En aquell moment no ho 
vaig pensar, però, si per casualitat la vella s’hagués girat i 
m’hagués vist dissimulant davant d’un aparador, la meva 
actitud hauria resultat encara més sospitosa. El fet és que 
no sé si la vella em va veure o no davant de l’òptica, perquè 
evitava mirar-la amb totes les forces, com si això hagués de 
fer que no em veiés. Com els nens petits que quan juguen 
a fet i amagar es tapen els ulls perquè no els trobin. El 
semàfor es va posar verd i la vella va continuar avançant. 
Havia creuat la Rambla i ara pujava per un travesser cap 
a la Rambla Vella, just pel carrer que a mi em convenia 
agafar. Vaig alentir la marxa per guardar una distància 
prudencial amb la dona, però el pas cada vegada més lent 
de la vella, segurament condicionat per les costeres exa-
gerades de Tarragona, feia que no pogués evitar caminar 
cada vegada més a prop d’ella. 

Vam creuar la Rambla Vella gairebé junts i ens vam 
endinsar al casc antic pel mateix carrer. La vella va agafar el 
primer carrer a la dreta, el que donava a la plaça on tenia 
el piset el meu amic. Pocs segons després, vaig agafar el 
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mateix carrer, i en girar el cantó vaig comprovar, alleugerit, 
que per fi havia perdut de vista la pobra dona. “Deu haver 
entrat en una casa d’aquestes”, vaig pensar. Em disposava 
a fer el poc camí que em quedava fins al pis del meu 
amic amb la tranquil·litat que dóna no tenir la sensació 
d’estar assetjant algú. De sobte, però, la vaig veure. Em 
mirava, aterrida, mentre intentava amb urgència ficar 
la clau al pany d’un portal fosc i llòbrec que quedava a la 
meva esquerra. La vaig mirar a la cara i sense temps de 
dir res vaig veure que em llançava l’enorme moneder que 
agafava amb tanta força al tren i, tot seguit, aconseguia 
obrir la porta de l’escala. Es va esfumar en un segon. La 
vella havia desaparegut escales amunt amb una agilitat 
sorprenent després de tancar la porta d’una revolada. Em 
vaig quedar desconcertat. Vaig obrir el moneder i vaig 
veure que anava carregat de bitllets. Vaig mirar a dreta i 
esquerra: al carrer no hi havia ningú. Ho vaig veure clar, 
no vaig dubtar ni un segon. Vaig agafar els bitllets, que en 
total sumaven prop de dos mil euros, vaig deixar el mo-
neder a la porta de l’escala i me’n vaig anar. Havia comès 
el crim perfecte sense voler-ho, havia comès l’únic crim 
del qual no es pot acusar el seu autor, el crim involuntari. 
A més, ara la vella tindria una gran història per explicar 
al mercat. Aquella nit, el meu company i jo vam sopar en 
una marisqueria del port.
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VOLTES DE FILABERQUí

Ferran Burgaya i Márquez

Igual que els planetes giren al voltant del Sol, igual 
que la Terra roda sobre ella mateixa, els plàtans de la 
Rambla Nova borronen cada primavera per recordar-nos 
que la natura és cíclica. És primavera i el cicle de la vida 
comença a Tarragona: dos coloms festegen pel brancatge. 
La colometa, de ploma suau, fuig tot buscant un indret 
més tranquil seguida pel seu pretendent. Voleien damunt 
les teulades en direcció a la catedral. S’aturen a la plaça 
de la Font, però la canalla els esborrona i reprenen el vol. 
S’apropen a la muralla, tomben pel carrer del Vidre i, ar-
ribats a un racó encalmat, aterren en un balcó d’una casa 
mig abandonada. Però han ensopegat l’únic pis habitat de 
l’immoble, i a l’altra banda dels finestrals hi distingeixen 
una altra mena de festeig.

—Fill meu: has vingut!
—Ves, què et pensaves? Que sóc com el pare?
Ell somriu, tot sorneguer, assegut als peus del llit. Ella, 

arraulida entre els coixins, ho fa amb melangia; o potser 
amb una mica de por.

Atracament.indd   11 19/3/09   08:41:57



12 Ferran Burgaya i Márquez

—T’he trobat a faltar.
—Sempre plorant…
No recorden el dia de la darrera visita. Segurament no 

haurien encertat ni el mes. Ell recorda que feia caloreta: 
devia ser abans de l’hivern.

—Com et va la vida?
—Els del súper són uns cabrons, però dues caixeres 

em van al darrere.
—Sempre pensant en faldilles.
—Ves, què hi puc fer? Si volen guerra…
Tot xerrant, el visitant repica els dits amb desfici contra 

el paquet daurat que guarda entre les mans.
—Sembles neguitós.
—Té. T’ho duc de ca la Glòria.
—Oh, gràcies!
Ella desembolica el paquet i hi descobreix una capseta 

de bombons, lluents com flors boscanes amarades de 
rosada.

—Bombons! Ai, fill! Moltes gràcies, però…
—No comencis amb les teves pamplines, que ets molt 

llaminera. Encara recordo quan era menut i em foties mig 
revolt de l’ensaïmada dels diumenges.

—Quan eres petit no m’havien tallat una cama.
—Sempre queixant-te. Vinga, agafa’n un, que jo també 

en vull.
—I són de ca la Glòria, que és una pastisseria de pe-

les…
Ella n’agafa un en forma de didal, negre com un pres-

sentiment, i li acosta la capsa. Ell no li diu que l’ha pispada 
de l’aparador.

—Oh! Té licor. Que és bo!
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13Voltes de filaberquí

—Ho veus? Quines coses més bones que et porta el 
teu fill…

Ella inclina el cap per no perdre ni una gota del conyac 
que farcia el pressentiment negre. Tanca els ulls per assa-
borir amb tota la intensitat aquell plaer que ha esdevingut 
tan rar.

—I a tu com et va la vida, marona?
—Vaig fent. La Lurdes em ve a veure dos cops cada 

setmana, i em vigila. També em renya. Avui m’ha dit que 
l’he d’avisar abans si s’acaben els estris de la farmaciola. Pots 
comptar! Encara tinc miques de tots els medicaments.

—La Lurdes és una amargada. Té: agafa’n un altre.
—És que la diabetis…
—Collons! Et porto regals i tu me’ls rebutges! No has 

canviat, no…
Ella n’agafa un altre. No podria suportar que tornés a 

escridassar-la, com feia quan vivien junts. Sap que el seu 
fill ha tingut problemes, que li ha costat fer-se gran. Que 
anys enrere estava enlluernat amb companyies perilloses. 
Però ja fa temps que li va prometre que les deixava, per això 
va a veure l’Anna, la psiquiatra: perquè l’ajudi. Tanmateix, 
aquella tremolor de mans, aquella mirada inquieta, no li 
fan el pes.

Quan veiem borronar els plàtans de la Rambla de 
vegades oblidem que les fulles noves s’han d’esgrogueir 
i caure, com van fer les de l’any passat. La vida segueix 
cicles dins la roda de la fortuna, i quan la roda puja ens 
sentim feliços i som forts, però quan anem de baixada ens 
retrobem amb vells fantasmes. Hi ha qui reconeix el perill 
en unes mans tremoloses igual que la Lurdes identifica el 
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risc amb una farmaciola que té pocs medicaments. Cadascú 
viatja per cicles diferents. La Glòria, avui, s’ha enfurismat 
en adonar-se que li havien pispat una capsa de bombons 
de l’aparador. La colometa, menystenint els fogots de la 
primavera, ha plantat el seu amic per voleiar cap el carrer 
de Girona. Molt a prop del caixer automàtic per on cada 
divendres passa el picapedrer Sísif Montsant, tant si la roda 
puja com si va de baixada.

—Fas mala cara, fill. Que no et trobes bé?
—Què vols dir?!
—Que ja no vas a veure l’Anna?
—Aquella bagassa també em tira els trastos. Totes putes, 

totes volen el mateix! Segur que el putero del pare li paga 
perquè és la més tirada de la Rambla.

Pel que li ha dit la Lurdes, el seu exmarit paga les vi-
sites a l’Anna. Tot i que no ha pogut parlar-ne mai, amb 
ell. Calcula que li fa vergonya. Igual que el fill: sempre 
gallejant, però mai dóna la cara.

Ell deixa la capsa a la tauleta i comença a remenar pel 
dormitori.

—Què fas?
—T’arreglo l’habitació, que tu no et pots moure del 

llit. Menja i calla!
Ella agafa un altre bombó amb recança. El seu fill li 

emplena un got d’aigua i li organitza el necesser que fa 
servir de farmaciola.

—No pateixis, fill. Ja sé on és cada cosa.
—Vull que ho tinguis tot endreçat, que vegin que el 

teu fill et visita.
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