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El Premi Benzina publica el sisè dels deu relats que

opten al concurs, escrit per Enric Macià. Les

bases completes del certamen es poden trobar a

www.revistabenzina.com o bé a la pàgina 68 de la

revista.
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Mr. Henry
Maclake

Mr. Henry MacLake encara utilitza
bragueta de botons. Abans de descordar-se’ls vigila en quina direc-
ció bufa el vent. La primera orinada del dia sempre la fa a la paret del
pòsit de pescadors. Després, entre les ensonyades ones més matine-
res, es lliura a les seves íntimes ablucions. Menja algues, pops, aren-
gades i algun incaut gavià argentat que caça amb astúcia i amb l’aju-
da d’una xarxa jubilada. En Henry no empaita tendències ni modes.
Quan plou i fa fred es vesteix com un pescador de bacallà. Durant els
càlids mesos de primavera i estiu en fa prou amb uns esparracats i
descolorits pantalons curts. No li cal uniforme de mariner. Tampoc
gorra de capità ni galons d’almirall. Necessita bastant menys que un
pescador i poca cosa més que un home. En té prou amb la força dels
seus braços. Les seves eines de treball són uns rems i una malmesa
barca de pesca que cada matí empeny i arrossega per la sorra fins a
fer-la surar. S’hi embarca tots el dies lectius i festius, des que ressus-
cita el sol per l’immesurable horitzó del Mediterrani fins que davalla
per l’esquena de la serralada. Navega tant si bufa vent de mestral
com si bufa de garbí. Rebutja octants, sextants, cartes nàutiques i
ignora la mesura de la milla marina. Només sap distingir la Punta de
la Móra i els penya-segats de la costa del Garraf.

Abans que es faci fosc busca la duna més fonda i, ajupit, hi defe-
ca. En Henry dorm sobre la fina sorra de la llarga i ampla platja de
Calafell. Tomba la seva barca i, damunt d’un atrotinat matalàs de
fibra sintètica, s’arrauleix en la seva concavitat. En l’oculta penom-
bra, mentre espera que la son el bressi, cada nit evoca el record de les

seves pretèrites vacances. I a l’albada s’asseu davant de les manses
ones i insisteix a rememorar altra vegada l’experiència estiuenca. Va
succeir en un mes d’agost. Però no pot asseverar si va ser dilluns,
dijous o el dia de la Transfiguració de Nostre Senyor Jesucrist.

No obstant, com l’horitzó que mai no desapareix, en la memòria
del britànic resten fixades a perpetuïtat totes les imatges i la seqüèn-
cia dels moviments que aquell dia van interrompre la seva avorrida i
immaculada vida. A les vuit del matí d’aquell imprecís dia, sota la
primera llum taronja del sol, una figura humana va aparèixer en la
llunyania. Al principi tan sols era una vaga silueta que semblava
femenina i que s’acostava parsimoniosament cap al mar i cap a ell.
L’escocès es va treure les ulleres de sol i de seguida va poder percebre
un bell cos que es gronxava sobre uns arrodonits malucs. Després, ja
de més a prop, va distingir la seva pell clara, els cabells a la sanguina,
uns preciosos ulls blaus... Una bellesa divinal capaç de tornar in-
somne el somniador Mr. Henry MacLake.

La noia es va plantar davant seu i va quedar-se quieta un instant,
dreta sobre la sorra, exhibint el més autèntic dels guarniments: la
seva jove nuesa. Amb l’arrogància d’una orgullosa princesa, va avan-
çar cap a la bellugadissa vora del mar, va somriure a en Henry i li va
fer un gest per tal que la seguís. Sense dubtar ni un moment, l’esco-
cès va fer una invocació i una oferta al seu diable de la guarda. Havia
arribat l’hora de ser redimit.  Amb una profunda inspiració, va des-
fer-se de la poca roba que duia i va recollir la invitació disposat a
gaudir d’aquell esplèndid cos d’adolescent.
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Al compàs de les sonores i serpentejants ones, van ballar un fre-
nètic tango ungits en el fresc i voluptuós bàlsam salat. Abraçats,
entrexocaven els seus pits amb deliri. Les boques van buscar, un a
un, els suprems i relliscosos contorns. Les llengües, xopes de fluxos
dolços i amargs es van enllaçar, mentre els dits buscaven les rutes
dels corsaris més llibertins i feien els abordatges més audaços. De
cop i volta, en Henry, expert nedador, va emplenar-se d’aire i es va
capbussar per buscar i admirar el tresor més ocult i desitjat, i els seus
llavis van fer un lent passeig i un tast de petxina dolcíssima. Després
van tornar a encarar els cossos, i ella el va convidar a explorar el seu
amagatall. En Henry va entrar i va sortir repetides vegades, incomp-
tables vegades, fins que ja no va poder recular més i tots dos van
quedar atrapats en un plaer que els feia anar a la deriva, sospirant,
esbufegant, al límit de l’ofec. Quan la força d’en Henry va quedar
dissolta dins de la noia, van sortir de l’aigua. Mig nedant, mig arros-
segant-se, van arribar a la sorra seca i van descansar, abraçats, aman-
sits.

L’escalfor del sol va reanimar els cossos. La noia va acostar-se al
coll d’en Henry i el va mossegar amb suavitat. Aleshores, la noia va
posar-li la llengua dins l’orella, com si volgués parlar-li molt ínti-
mament. I aleshores, de sobte, amb l’agilitat d’una bèstia salvatge,
va arrencar a córrer i es va amagar darrere les embarcacions de pes-
ca, entre xarxes i amarres. En Henry, gairebé sense forces, va em-
prendre una esbojarrada persecució. Però darrere les barques no hi
va trobar més que altres barques i una gossa xopa d’aigua salada. La

gossa va bordar angèlicament, s’espolsà l’aigua, va llepar una cama a
en Henry en senyal d’agraïment i va engegar les seves quatre potes
per desaparèixer a corre-cuita.

La Caithness Glass Factory ha perdut el millor bufador de vidre
del darrer segle. Tampoc l’església de Saint John no ha  aconseguit
el retorn del cast i devot feligrès. A la ciutat de Perth ja ningú no
confia a poder celebrar els quaranta anys del trastocat Henry. Tot-
hom sap que l’escocès no tornarà si no és amb els sentits inerts, en
cos pudent.

Mr. Henry MacLake no inverteix en borsa ni juga a la loteria.
No beu xampany per Nadal ni menja coca per la revetlla de Sant
Joan.  No té domicili fix ni admet visites. Però se’l pot veure sempre
per la costa mediterrània, entre Punta de la Móra i els penya-segats
del Garraf, explorant i marinejant amb tossuda perseverança, agafat
als rems de la seva desgavellada barca. Els àvids ulls d’en Henry
estan sempre enganxats a unes poderoses lents d’uns binocles molt
usats. Infatigable, no es desanima mai en la seva recerca. Dalt de la
barca, com una torre de vigia, tothora escodrinya horitzons i dunes,
de llevant a ponent. I, entre el vaivens de les onades, observa amb
molta atenció a estribord i a babord. Quan albira un animal de qua-
tre potes enfila la barca cap a la platja, desembarca amb rapidesa i
acut al seu encontre per tal d’examinar-lo. Si el gos té atributs, amb
manifesta aversió el deixa en llibertat; si és femella, la reté i hi con-
versa. La interroga en tots el idiomes que coneix. S’exaspera i crida.
I udola molt, Mr. Henry MacLake.

Il·lustració: Tamara Sánchez
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