
 

I CERTAMEN DE RELATOS BREVES        

VALENCIA PARQUE CENTRAL         

 
Accésit 

 
Ella no éscomles altrespersones que esperen a l’andanaun dillunsa les noui mitjadel matí. 
No porta un vestitgris d’executiva, comla xicaque seua la seuadreta. Tampocduuunes 
sabatescomles de la dona que hiha a l’esquerra: negres, brillants, ambun tacó que 
deuferunsdeucentímetrescoma mínim. Se’lsmira de reüll. Cómpotportar eixostacons? –Es 
pregunta. Semprelihan agradatles sabatesaltes. De vegades, quanpassaper 
davantd’unasabateria, se les emprova. Li agradariatindreunes sandàliesblaves, ben altes. 
Peròeixeno ésel calcermésapropiatper a passejarper la ciutat. S’estimamésles botes de pell, 
que s’haposathui. Fan jocambla boina negra, també de pell. La va comprar a “Albero”, una 
botiga que hiha davantl’Estaciódel Nord, onson pare soliacomprar-se els barrets. Li agrada 
moltaquestaboina que, per cert, res te a veureambel barretde l’homeque hiha de peu, 
prepara’tper pujar el primer al tren. Semblaun home important. Potser ésun 
escriptorfamós. Se’lmira per veuresi el reconeix. Peròres.  
De sobte, arriba un xicjove, d’uns28 anys. Ve ambpresses, embotonant-se la jaqueta. Es 
mira el rellotge, sospirai seualleugerit, justal costatde l’homeque parla pelmòbil. Deuser una 
conversa relacionada ambla feina, perquèporta jadeuminutso més! –Es diua sí mateixa. 
L’escoltasenseprestar atencióal que diu, mentrepensaque déucostar moltcara 
aquestatelefonadatan llarga. A poca pochiha méssorolla l’andana. Arriba mésgent. Li crida 
l’atencióun grupde cinc homesque semblentallatspelmateixpatró: tratgegris fosci un maletía 
la ma.  
Definitivamentno encaixaambel tipusde persona que agafaun tren capa Madrid un dillunsde 
bon matí. No va vestida comuna executiva, no porta un maletí, ni un ordinador, comla 
joveque acaba d’arribar. Tampocva parlantpelmòbil, ni tan solsl’haencèsencara. I no 
necessitamirar el rellotge, perquèno hihauràningúesperant-la a l’andanaquanbaixedel tren. 
Peròtantlifa. No importa si viatjasola, sensecapmotiu. No hohaviaplanejat. Simplementanit, 
quanes va gitar,liva vindrela idea al capi allàque està. Ésque no té dret? -Es pregunta. Posa 
la màla bossa i trauunes nous, mentreles menjava enumerantmentalmentels 
seusmotiusd’estarallà, perquèsemprenecessitabuscar-neuna justificació, per quedar-se 
tranquil·la: Encara ésjove, lifalta un anyper alsseixanta; el seufilljaésmajoreti se les 
potapanyartotsol i el seuhome...millorno pensar-hi.  
Mentrerossegal’últimanous’escoltael tren de fons. Mira el rellotge; les noui trenta-tres 
minuts. Proupuntual. No estàmalament-Pensa. S’alçaespolsant-se el vestit, agafala bossa i 
es queda en peu. Mira a dretai esquerra. Per un momenttrobaa faltar companyia. 
Mentrepuja live al capla mare. Si encara visquera, podiaanarambella de volta, per quèno?-
Es pregunta mentresomriutímidament. Jaha trobatun seientque liapanya, al costatde la 
finestra. I allàque seuambelsullsuna mica plorosos.  
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