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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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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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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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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.


