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El segon original que opta al Premi Benzina ha estat escrit

per Jordi Busquet Cos. Quan s’hagin publicat
dotze relats en aquestes pàgines, un jurat escollirà el

guanyador del guardó, dotat amb 3.000 euros. Els

participants mensuals reben 150 euros, a banda de la

publicació de la seva narració. Bases completes del concurs

a la pàgina 62.
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Les olors dels rials

L es hores s’escolaven pausadament en el
rellotge del menjador. Les agulles cansades marcaven, solemnes, els temps de l’estiu a
la casa groga. L’olor de pa calent i coca d’oli que pujava del forn impregnava les parets
d’aquell primer pis, i les ombres de les cases de l’altra banda del carrer es retiraven
mansament a mesura que el matí es feia més fort. Els sons del juliol irrompien amb
alegria a l’estança.

Jo seia amb la Montserrat Roig i un Joyce retrobat, el qual sempre se m’oferia amb
ganes d’ensenyar detalls abans ignorats. Ells i altres s’apilaven a recer d’un balancí que
havia esdevingut per a mi el tòtem veritable de la casa. Aquell mirador de fusta, des
d’on el món es veia d’una altra manera, havia estat educat durant molts anys perquè el
seu cruixit continu esdevingués melòdic, agradable. El balancí feia l’olor de sempre,
l’olor que Ella hi havia impregnat. M’agradava passar els palmells de les mans pels
seus agafadors, els quals tenien encara la lluïssor que ella els havia conferit amb el frec
de les seves mans de vellut prim.

Malgrat la fredor humana de l’estança, allí hi restava quelcom de bondat i de
tendresa. Tot me la recordava: els càntirs exposats dalt el moble, els quadres de mar i les
prestatgeries plenes de llibres, llibres que no havia gosat trair, i el rellotge de paret. El
balancí i totes les coses que el vigilaven eren encara Ella, reposada i enèrgica, que llegia
històries fantàstiques i inventava flors de paper que arribaven a fer olor. Cloc els ulls i
encara hi és, Ella.

Jo pretenia vetllar pel nostre castell de guaita de la costa, aquell estiu. De tant en
tant, captivat pel seu so cansat, o senzillament empès per la inèrcia del pas de les hores,
aixecava el cap per fixar els meus ulls en les agulles del rellotge que deien que els temps,
a l’estiu, a la casa groga, es marquen més pausadament. Els minuts s’allarguen.

Em vaig tancar al refugi, amb tot el que comportava la decisió. Feia anys que no
m’hi estava, i el retorn responia a una voluntat meva de cloure una clivella mal tancada
anys enrere. Pretenia posar fi a un cicle de la meva vida, i volia fer-ho amb la tranquil-
litat que les parets i els records estimats i abans dolorosos em conferien, com sempre.
Volia passejar-me per les voreres altes dels rials i anar a retrobar els cirerers oblidats al
capdamunt del mont. Encara recordava les sensacions que tenia quan caminava per la
riera: al matí, havent esmorzat, les portes entreobertes em deixaven sentir les aromes
dels rebedors florits, i els ulls blaus de les cases es deixondien puntualment per rebre els
primers raigs càlids que es desenganxaven d’una mar melosa. Havia arribat el moment

de celebrar el retrobament amb els racons que havia fet meus quan vaig passar-hi anys,
en aquell món. Des de casa no veia la mar, però sentia les olors que se’n desprenien a
tothora. El carreró de la casa groga, amagat, a recer dels vents bruscs, ha deixat sentir
sempre els sons esmorteïts de la vida que neix amb força a la riera.

I l’acabament del llibre l’havia de fer allí. Volia que les seves pàgines amaguessin les
olors de la coca d’oli i del pa calent. La decisió d’anar a passar l’estiu a poble m’atorgava
una responsabilitat notable i alhora una pàtina de seguretat  que em calmava i m’om-
plia de serenor. Els dos primers dies em vaig tancar al despatx i vaig escriure amb
exasperació. Prenia totes les idees i les transformava en munts de notes, i pàgines i
pàgines d’esborrall. No volia que s’escapés res, volia aprofitar tots els minuts i tots els
segons, volia retenir-ho tot. Volia que les parets de la casa groga em guaitessin amb
bons ulls, em volia retrobar amb l’amor que allí havíem deixat imprès, volia vèncer el
fantasma de la soledat. Volia reconciliar-me amb el record més petit i amb el rellotge i
amb el balancí i amb el poble i amb les olors...

CARTA DE TARDOR

Aleix Baliarda s’esmunyia com una ombra i deixava enrere la costa de ca seva. La
baixada cap a port la faria amb cotxe. No tenia ganes de caminar. Va posar les mans al
volant i va repassar mentalment el que duia amagat a la gavardina: papers, bolígraf i
una petita flor seca. Ho duia tot. El cotxe es deixà anar suaument pels vials fent ziga-
zaga. Als marges hi deixava algunes vinyes, les cases residencials i la riera desendreça-
da, i davant, avall, ja albirava el gran blau. Només de veure’l sentí aquell impuls ferotge
d’atansar-s’hi i capbussar-s’hi, qui sap si per buscar-hi la felicitat perduda. Aleix sentia,
un cop més, la necessitat d’anar a trobar-se amb ella, de trobar l’espai obert on s’hi
havia promès l’amor. L’amor encara hi era, però ara vivia revestit amb roba fosca i el
cobria una pols aspra. Encara eren massa els interrogants que volia resoldre. O potser
no ho volia.

Aleix arribà al final de trajecte mentre engolia el dolor d’afrontar una cerimònia
incerta. Contemplà la mar encara dins el cotxe i encarà el moment de retrobar-se amb
el passat, amb ella, que aleshores ja havia esdevingut un present silenciós i dolorós.
Cada any baixava amb puntualitat a la platja a presidir el ritual del retrobament. Aleix
va buscar una posició còmoda a la sorra tèbia i va treure els estris per començar a




