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Una altra finalista s’afegeix als dotze autors que

optaran al Premi Benzina, dotat amb 3.000 euros. En

aquesta ocasió, el conte és obra de Marta Rollan
Font. Les bases completes del certamen són a
www.revistabenzina.com. Les narracions es poden enviar a

relats@revistabenzina.com.
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Crepuscle al
cap de Barbaria

e la punta del penya-segat estant es
veia un horitzó que partia l’espai en dos blaus estranys entre ells. A aquella hora
de la tarda no existien possibilitats de dissolució cromàtica. Eren dos confins
clarament desiguals, i intuïa que simbolitzaven dos trams d’un mateix camí que,
al seu davant, s’expandia. Un camí pel qual volia caminar.

Un avió creuava el cel clivellant amb una clenxa blanca el grisós blau.
Aparcà molt lluny el cotxe desmanegat, i hi accedí caminant pel marge del

sender empedrat i compacte. Tenia la sensació d’haver avançat amb lentitud,
potser pel mal estat en què es trobava. Massa embriaguesa; la física, que començà
dies enrere amb una dement ingestió d’alcohol i medicaments; l’emocional, de la
qual y podia determinar el moment exacte de l’inici però no del final, perquè
s’anà fent més i més palesa a mesura que els mesos l’havien adreçat fins allà.

Una mosca negra li rondava vora els ulls.
Tot el color se li endinsava a l’ens sense paciència, a les petites cèl·lules lliures

que subsistien, la resta s’ofegava en angoixes retorçades i molècules d’alcohol.
Però encara li quedava força suficient per assimilar degotejos de cian d’efecte
nutritiu i confortador, li transmetien una mena d’emoció reveladora, no sabia si
per la revelació del seu destí o pel rotund encant del paisatge. Per això dubtava,
no gosava tenir cap certesa sobre els sentiments en aquell instant, tan clar que ho
havia vist abans d’arribar-hi! Però ara el blau li injectava unes inusitades ganes de
viure, una bellesa extraordinària que fonia el dolor i el convertia en una matèria
esponjosa, dúctil i tractable.

Una vela petita i blanca surava a la conjunció dels dos blaus.
Veia, al fons, la terminació de la cutícula marina que cosia el cel amb una

sutura invisible, allà on esperava poder llegir les respostes als enigmes que la lleu
tenuïtat del sofriment li permetia plantejar. Però no en rebia cap senyal aclarido-
ra, i això corroborava la sospita que l’única via per suportar unes morts tan prope-
res era amb la pròpia desaparició. Tot i així, l’evidència que les concatenacions de
morts no podien estar descrites, perquè cap mort no en designa una altra, refer-
mà encara més el propòsit de trobar alternatives, d’exigir a la natura que li
desvevelés quin itinerari li proporcionaria una mica de calma, per exigua que fos.
El neguit ofegador dels darrers mesos, en què havien mort la Xesca, la Joana i el

D Bernat, no podia continuar més temps, no es podia justificar de cap manera el fet
d’escollir viure en un malson, o se n’alliberava o fugia.

Una formiga li passejava per la vamba blanca.
Però com desfer-se’n? No considerava l’oblit com a opció admissible. Mai no

podria arraconar el record del primer d’aquella sèrie de matins crus, quan seien a
la cuina lluminosa de casa la Joana, després d’haver fet l’amor, i van telefonar per
dir-los que la Xesca i el seu fill havien tingut l’accident. En arribar a l’hospital, la
Xesca, la seva germana, ja era morta; dos mesos després, desendollaven el Bernat
de la màquina que el feia respirar artificialment.

El mig any que va passar al costat de la Joana després d’aquestes pèrdues
inexplicables fou més o menys suportable gràcies al recolzament mutu, a l’afecte
i l’amor que es professaren amb més força i tendresa que mai. Però quan la Joana,
jove, plena de projectes, de futur, alegre i molt viva, morí en menys de dotze hores
a causa d’un vessament cerebral, totes les forces per seguir lluitant se li esvaïren
de cop.

Una nàusea vermellosa li pujava per l’esòfag.
Després de sis mesos de soledat, d’haver ingerit qualsevol substància que

conduís al son segur, de no treballar, de mig morir a l’habitació closa a la realitat
i bruta de possibilitats desestimades, sortí a demanar les explicacions, i a acabar si
no les trobava. Però ara, observant el caldo de vida d’on havia nascut l’home
milions d’anys enrere, entreveia alguna oportunitat. Potser era el moment de
pair, de digerir que l’atzar acosta i allunya les persones, que de vegades no serveix
de res l’esforç que s’hi posa, que potser cal viure sense estimar per sobreviure
sense risc de morir en vida; aquell aparentava ser un raonament possible, una
branca petita on agafar-se per evitar caure al pou del no-retorn. Però aleshores la
presència de la soledat garantiria cadascun dels dies de la resta de la vida, i fins
feia poc la companyia i l’amor l’havien envoltat... Tanmateix, de soledat ja en
sofria ara, des que va marxar la Joana, i tal volta aferrant-se a aquesta argumenta-
ció aconseguiria escapar del dolor, si més no desorientar-lo.

Un raig de sol ocre assenyalava una ona.
En seria capaç? Féu un pas de tentines endavant, una pedra punxeguda i

petita s’escorregué pel pam que li separava els peus de l’acabament de terra ele-
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vat, però no se’n va sentir el so de l’impacte contra
els esculls. Tremolava, pensava en el salt, en la caigu-
da al buit i el darrer plaer que aquest viatge suggeria.
Després res, s’hauria acabat l’enyor, l’estaca que duia
clavada a l’ànima desapareixeria per sempre i la dol-
çor del no-res, la melositat que cercava cada dia i
que només pressentia quan apresava una mica de son,
li arribaria per fi i seria eterna. Ja mai més no patiria.
Quin motiu hi podia haver per a no llençar-se?

Una gavina caçava un peix de plata.
Es féu enrere i s’assegué damunt les roques ero-

sionades pel vent que bufava contra el penya-segat
com si volgués aturar la intenció d’abocar-s’hi. S’es-
tirà i va tancar els ulls, però es marejava i tornà a la
posició asseguda. Ara la línia final del mar li queda-
va just a l’alçada dels ulls, o això li semblava. N’era
tan a prop i tan lluny alhora! Voldria accedir-hi, allà,
molt al fons, en un lloc que no existia, on potser
també deixaria d’existir i es fondria amb l’aigua i el
cel. Els dos medis que durien al repòs: líquid i ga-
sós, primer el descens i després ja s’ocuparien les
ones de conduir-li el cadàver fins al paradís atmos-
fèric de l’oblit. Paradís anhelat... Però una por exasperant i rompedora brollà
d’algun lloc recòndit del subconscient i s’instal·là a primera línia d’idees: i si en
morir amb dolor, el dolor no s’esvaïa? I si després de la vida hi havia alguna cosa
més, algun estat de letargia sostinguda on l’ànima, el flux de jo del qual sempre
havia dubtat, quedava empresonada amb els grillons dels darrers patiments?
S’esfondrà de nou la seva decisió. El temor, per bé que naixia d’idees negades
amb convicció al llarg de tota la vida, aparegué com a estintol absurd amb el
qual justificar els dubtes.

Una llàgrima incolora li solcava per la galta.
Anava a posar-se dempeus quan s’adonà que duia una vamba descordada.

Volgué lligar-se els cordons, però se la tragué d’una estrebada, després l’altra, i
també els mitjons. Una calor interna li fluïa per tots els membres. S’arrencà la
samarreta esquinçant-la, es baixà els texans, se’ls tragué. Va amuntegar tota la
roba al costat d’on era. El vent li netejava la pell, notava com se li assecaven els
porus, com es purificaven i abandonaven al vol les engrunes de pell morta que li
sobraven, pell que corroïda pel patiment espurnejava adherida al cos de persona
incompleta. Fixà la mirada al fons del paisatge, estengué els braços en creu i
inspirà profundament l’aire marí de la vesprada. Arrencà en un estossec que l’obligà
a encongir-se i dur-se les mans a la boca. Havia tingut massa poca cura de la seva
salut, i ara, quan es trobava cara a cara amb la natura, era el moment en què,
producte de l’osmosi, emergia la malaltia desgranada en petites simptomatologi-
es. Li feia nosa la roba interior, s’ajupí, se la tragué i la llançà al buit amb molta
fúria.

Una marieta tacada se li arreplegà a l’espatlla.
Tornà a asseure’s, ara la pell blanca de les natges era l’erosionada, ferida. Cer-

cà una cigarreta a la butxaca dels texans i l’encengué. Féu un glop de l’ampolla de
ginebra. Tancà els ulls. El rostre diàfan de la Joana se li apareixia somrient, dolç,
jove, inundat d’una mirada que li transferia amor, aquella amistat tan enyorada,
combustible imprescindible, i va sentir un assossec fulminant durant un segon.
Set paraules enrogallades li brollaren de la gorja: Joana, Joana enyorada, amor
meu, salva’m. Llavors ho sentí: una riallada femenina... no era ella, la Joana con-
tinuava somrient, però no reia del seu plany... Obrí els ulls i es tombà. Al fons del
camí que menava al far dues turistes molt joves s’aturaven, reien sufocades i
potser espantades per la nuesa. Giraren cua i marxaren, desestimant, probable-
ment, la iniciativa de contemplar la posta de sol. Era setembre. Apagà la cigarre-
ta.

Un núvol lilà s’insinuava.
S’amorrà a l’ampolla i empassà un glop llarg. S’estirà, infinitud de pedretes se

li clavaven a l’esquena, però tant li era, el mal físic esmorteïa l’espiritual, volia ser
un faquir, una bruixa, exorcitzar tota la tenebra, allunyar-la per sempre del seu

món. I tornà a tancar els ulls, i veia la cara amiga a la qual s’aferrava amb el
desesper d’un persona comdemnada a mort.

L’aire li acaronava les parpelles vinoses.
Es despertà víctima d’un pànic mordaç, amb l’ànim embolcallat per un cicló

d’angúnia, amb un dolor terrible a l’esquena i les cames adormides, la respiració
tallada, els batecs del cor acceleradíssims; no identificava l’escenari. Quan reco-
negué el lloc, bocins de memòria l’enclavaren sota el cel morat. Tenia fred. Al cap
d’uns minuts els muscles se li desentumiren i va poder asseure’s. Es passà una mà
per les espatlles: sang, humida i seca. Sang de la tortura física a què l’havia sotmès
l’empedrat sòl on trobà un alè de quietud entre les estones de càstig. Les ferides
no la inquietaven, però un aire fred se li clavava a la pell com agulles ardents. Es
vestí com pogué, amb rapidesa. El sol havia viatjat durant aquells minuts, potser
hores. Estava a punt d’enfonsar-se al mar, envoltat d’una massa de núvols, fills
del primer núvol que veié abans d’adormir-se. Al cel s’hi debatia una lluita entre
la llum i la foscor, una lluita com la que es lliurava, encara, al seu interior. Tornava
a tremolar i tenia molta set. La llengua pastosa, la vista cansada. Volia enllestir el
que havia anat a fer al far mentre hi hagués llum, amb la presència del dia que
testimoniés el desenllaç. Li quedava poca estona, la nit i la tempesta amenaçaven
els últims minuts. Avançà un pas i mirà el jaç que l’esperava al fons. Roques,
escuma i els sons de l’encontre que sonaven com una cridòria, un reclam: “vine,
vine...”. Cloïa els ulls buscant la Joana, però no la descobria; no hi trobava res ni
ningú, només una taca vermellosa, estela visionària del sol, claror enganyosa im-
pregnada a la retina. “Un, dos, tres... Tres, dos u i et tires. Acaba ja si us plau...! No
hi ha altra sortida... Sigues valenta, en aquest cas la covardia només t’adreçarà a
l’infern...”. Es deixà anar endavant, però quan ja notava la textura de l’aire cedint
sota l’embranzida, les cames la traïren amb un ràpid reguitzell de moviments de
supervivència i, com si es regissin amb independència de la resta del cos, li doble-
garen el tronc obligant-la a caure asseguda a l’ampit de l’abisme. Terriblement
espantada, panteixava. I arrencà en un plor estrepitós, sanglotant i entretallant-lo
amb crits desesperats que clamaven justícia.

Una gota de plom li fregà la mà.
S’estigué allà, a la punta del cap de Barbaria, tota l’estona que va caldre per

esgotar el clam, el doll d’angoixa que emergia en forma de plor infantil. Enfari-
nada amb aigua i sal que provenien de dins i de fora, envoltada d’humitat espon-
josa i de tenebra real –només foscor–, de cop deixà de plorar. Va obrir els ulls
inflats i arreplegà el que li quedava del cos. S’alçà, retuda a un petit triomf, o a un
fracàs, no ho sabia, però amb una insòlita força que l’ajudava a desitjar eixugar-
se, canviar-se, arraulir-se i descansar per mirar de començar, y l’endemà, un pos-
sible nou dia.

Enfilà el camí de retorn a casa per “Sa tanca d’allà dins”.
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