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El dia que Emili va llegir al diari que els valencians eren els que més 

feien l’amor a l’estat espanyol, i que follaven entre tres i quatre voltes per 

setmana, la primera cosa que pensà va ser que l’individu que feia la mitja 

amb ell se n’estava fent un tip, de cardar, el molt bandarra.  

Aquella nit, igual que totes les nits en acabant de sopar, va seure en 

una de les dues butaques que hi havia davant del televisor. Maria va seure 

en l’altra. Emili va agafar el comandament automàtic i va fer un recorregut 

ràpid i mecànic per les diferents cadenes de televisió, sense gairebé parar-

hi esment: Laprimera, Ladós, Canalnou, Tévetres, Telecinc, Anténatres, 

Puntdos, Canáltrentatres, Cuatro, Canáltrentaset, Locàlia, Euroesport, 

Céneene, Larràiu, Tevecinc, Arte i l’alemanya aqueixa que tenia un 7 en un 

cantó de la pantalla i que mai no havia sabut com collons es deia. Quan 

acabà el primer repàs, en féu un altre per tal de cerciorar-se que de debò 

no hi havia res d’interessant, va allargar el braç i va passar el comandament 

a Maria, que esperava pacientment que el seu home acabara aquell ritual 

que duia a terme dia rere dia des de feia deu anys, des del mateix dia que 

van instal·lar en un racó del balcó una antena parabòlica.  

«Fan res de bo?», preguntà ella en un to de veu absent i anodí. «No 

res», respongué ell en el mateix to. Maria va agafar el comandament i va 

encetar, al seu torn, una repassada ràpida i eficaç que la conduí 
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directament a un programa on tothom parlava alhora i discutia 

acaloradament sobre les proeses de certs i certes fantotxes populars, els 

únics mèrits dels quals consistien a haver venut públicament les seues 

mamarratxades personals. Maria va deixar el comandament a un pam 

escàs de la mà i es va lliurar en cos i ànima als afers d’aquells fatxendes, 

sense cap mena de prejudici.  

Emili sospirà resignadament, tot palesant la seua desaprovació, obrí 

el periòdic per la pàgina on deia allò del deport preferit dels valencians i 

mirà de reüll la seua dona, que seguia amb interès els disbarats d’aquell 

galliner mediàtic, el qual, en aquell moment, assetjava, amb la seua cridòria 

habitual, una morena voluptuosa que es parapetava insolentment darrere 

de dues mamelles insolents de quiròfan, que lluitaven amb coratge per 

alliberar-se d’uns sostenidors que amb prou feines les retenien en contra 

de la seua voluntat, i que li servien —les mamelles— d’aixopluc contra les 

envestides dialèctiques dels bocamolls habituals. Emili va seguir durant una 

estona les paraules i els moviments convulsos de la morena, amb 

l’esperança que, en un d’aquells moviments, aquells pits boteruts 

aconseguiren escapolir-se definitivament del tros escadusser de tela que 

els empresonava amb desgana. Tanmateix va ser en va. La tela, tan 

escassa com consistent, protegia tan aferrissadament com calculadament 

el mamellam de la protagonista, la qual cosa li va fer perdre l’interés, 

convençut que aquella era una batalla perduda.  

Va decidir, doncs, tornar a concentrar-se en el diari. Emili va llegir 

una vegada i una altra la notícia. De primer va pensar que allò no podia ser 

veritat, que les dones així, dones que feien l’amor quatre vegades a la 

setmana, no existien, llevat —va suposar— de les que es dedicaven 

professionalment a aquesta mena de feina. La idea el va portar al 

convenciment que la gent mentia en aquelles enquestes; que probablement 

la major part dels homes enquestats exageraven el nombre de coits 

setmanals per tal de no reconéixer la veritat davant la persona que els 
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interrogava sobre un aspecte tan fonamental com delicat; i que falsejaven 

la realitat amb la intenció de mantenir intacta la seua imatge de virilitat —

molt més encara si l’enquestador era un dona—; que ben segur que més 

de quatre dels que deien que cardaven més de quatre vegades a la 

setmana mentien pel coll i passaven la mà per la paret.  

Tot seguit va fer un repàs mental exhaustiu d’algunes de les parelles 

que coneixia i provà d’imaginar com serien els seus hàbits amatoris, 

especialment quant a la predisposició de les femelles envers els afers 

sexuals. Després de dur a terme l’inventari, va arribar a la conclusió que, 

de totes elles, només Alexandra, la dona de Pere, s’acostava una mica als 

hipotètics requisits mínims exigibles per a entrar a formar part del quadre 

d’honor de les estadístiques amoroses. De fet, Alexandra, cada vegada que 

eixia el tema en una conversa d’amics —sovint acostumava a ser després 

d’un bon sopar acompanyat d’unes quantes copes de vi quan les xarrades 

es desviaven per aquests viaranys intricats— no s’estava de marcar les 

distàncies amb la resta de les dones que compartien sobretaula, i aprofitava 

l’ocasió per deixar ben clara la seua apetència sexual crònica, satisfeta a 

pler pel seu home, i les seues habilitats bucals i genitals. Les excel·lències 

amoroses de què presumia Alexandra havien aconseguit que el seu marit 

esdevinguera un mite entre els amics, un heroi local provisional, admirat i 

envejat per tota la colla —la colla de mascles, és clar—, i que ella mateixa, 

Alexandra, es convertira en objecte de desig d’una part de la colla —la colla 

de mascles, és clar— i, alhora, objecte de repudi i enveges no declarades 

per part de la resta de la colla —la colla de femelles, és clar.  Tot i això, el 

gest una mica irònic i escèptic de Pere, el seu home, en sentir l’allau de 

paraules d’autocomplaença sexual de la seua parella, contribuïa a abaixar 

un poc la temperatura que anava covant-se bragueta endins dels homes i 

a reafirmar els repudis plens de sarcasme que anaven prenent forma en el 

pensament de les dones. És per això que Emili va pensar que potser tan 

sols Alexandra, o, segons com es mirara, ni tan sols Alexandra, complia els 
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requisits mínims exigibles en una relació sexual, física, sensorial, humana, 

animal, carnal, eròtica —quan es va adonar, Emili s’havia perdut en una 

tirallonga de paraules a la recerca del mot adient per a l’ocasió—, 

plenament satisfactòria, consistent, adient, compensatòria, lògica. «Hòstia, 

Emili, que malament estàs!», va pensar en veure’s immers en una altra 

enumeració gratuïta i involuntària.       

Maria, mentrestant, seguia amb interés els raonaments destrellatats 

que s’escapolien sense solta ni volta de la pantalla del televisor i omplien la 

saleta de crits i escarafalls.  

—No sé com pots vore eixa classe de programes  —digué Emili en 

un to que denotava una indignació continguda, habitual en ell quan 

recriminava Maria la seua afecció als programes de tafaneries.  

—Alguna cosa hem de vore —va respondre Maria eixutament, sense 

separar els ulls de la pantalla, en el to i amb les paraules habituals que feia 

servir quan es defensava dels retrets d’Emili al voltant de les seues 

preferències televisives.  

Emili va mirar Maria intensament fins que aquesta, en sentir-se 

observada durant massa estona, va girar el cap, una mica incòmoda, i va 

mirar Emili de fit a fit durant dos o tres segons. Tots dos van somriure 

lleument i van desviar l’esguard, tot tornant a les seues cavil·lacions.  

Aquell somriure de Maria, encara que fugisser, va animar Emili.  

—Saps què diu el diari? —va dir bo i aprofitant que el presentador 

del programa havia fet callar el galliner per tal de fer una pausa publicitària.  

—No. Què diu el diari? 

—Diu que els valencians som els que més voltes fem l’amor en tot 

l’estat espanyol. Diu que el fem entre tres i quatre voltes a la setmana. 

Es va fer un silenci llarg i tens. Aquella no era la primera vegada que 

en parlaven, del tema. Fins i tot n’havien parlat prou i massa, segons el 

parer de Maria. 
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—Caram, els valencians! —va dir ella a la fi sense cap indici 

d’emoció—. No sé jo si deu ser veritat això. Sembla un poc massa, no 

trobes? 

—No ho sé. Potser sí. 

—Ja saps que la gent exagera molt.  

—Sí, és veritat. 

—Tres o quatre a la setmana és una volta cada dos dies, no? 

—Sí, més o menys. 

—Cada dos dies... Massa voltes, em sembla això. 

—Sí, pareix una miqueta exagerat. 

—Jo no dic que a l’estiu no... 

—Sí, potser a l’estiu... 

—Però aixina i tot... 

Emili va fer un esforç per aparentar una serenitat i una cordialitat que 

en realitat amagaven un estat d’irritació covat al llarg dels darrers anys de 

discrepàncies amatòries, reiteracions i discussions. Tampoc no era la 

primera vegada que encetava una conversa al voltant d’un tema relacionat 

amb el sexe, fent servir un to i un caire d’allò més asèptics i innocents, amb 

la intenció oculta de conduir la situació cap a territoris que facilitaren un 

clima adient per als contactes amorosos. No en va, havia comprovat que si 

era capaç de controlar la seua impaciència i el seu desfici congènit, i 

manifestar un control aparent de la situació, encara que aquest control fóra 

superflu i transitori, solia trobar una millor predisposició i una actitud més 

receptiva per part de Maria.   

—Hauríem de fer bona cosa de faena, nosaltres, per posar-nos en 

la mitja —amollà Emili acompanyant les seues paraules, pronunciades com 

aquell qui bada, amb una rialleta artificial que pretenia ser convincent i 

despreocupada alhora. 

Emili, tot i que no estava gaire convençut de la idoneïtat del sistema, 

va decidir recórrer a la tàctica del bon humor per posar setge al desig de 
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Maria —el bon humor també hi havia resultat de vegades una arma 

efectiva.   

—Hauríem de treballar al tall, no et sembla? —afegí amb una rialla 

que ben bé podria semblar franca. 

Maria va somriure sense apartar l’esguard de la pantalla del 

televisor. Reconeixia de lluny aquell to cordial aparentment innocent que 

preludiava certa mena de propostes, i no volia donar peu —si més no 

aquella nit— a un hipotètic malentés al voltant de la seua predisposició a 

dur a terme una vetlada eròticofestiva en una nit de dijous, casualment la 

nit en què sentia com li queia al damunt el pes de tot el cansament acumulat 

al llarg de la setmana. És per això que va somriure sense apartar la mirada 

de la pantalla del televisor, no fóra cas que Emili interpretara aquell 

somriure com un signe d’allò que no era ni de bon tros un assentiment. 

Emili, però, després de llegir aquelles dades aclaparadores, reals o 

no, exagerades o no, fantasiejades o no, no estava per romanços i, tot i que 

intuïa la poca predisposició de Maria per a segons quines activitats lúdiques 

que anaren molt més enllà d’una estona de fruïció xafardera, va decidir 

jugar la darrera carta tot fent un envit decidit i definitiu. Va anar al lavabo, 

es va rentar les dents, es va perfumar el coll amb una mica de colònia, es 

va amollar una bona ruixada de desodorant pel pit, les aixelles i els pèls del 

pubis —«hòstia, Emili, això no ho havies fet des que tenies dèsset anys», 

va pensar de camí cap a la cuina—, va beure un got d’aigua, es va endreçar 

la bata i va tornar a la sala. Lentament es va acostar on era Maria. Maria va 

arrufar el nas en sentir-se assetjada per aquella allau olfactiva. Emili es va 

agenollar davant d’ella, li va passar una mà pels pits i va dir amb una veu 

que pretenia fer arreplega de tota la càrrega de sensualitat de què havia 

estat dotat: 

—Vols que contribuïm tu i jo a apujar les estadístiques? Vols que 

demostrem a tots allò de què som capaços els valencians? 
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Maria va esbossar un somriure forçat sense gosar mirar-lo. 

Suaument va agafar la mà d’Emili, que la toquejava cada vegada amb més 

convicció, i li va fer un bes al palmell abans de tornar-li-la amb un gest que 

evidenciava una negativa subtil però ferma. 

—Calla, bovo, que no em deixes vore la tele. 

—Si vols... —xiuxiuejà Emili directament a dins de l’orella de Maria— 

esta nit... jo... tinc una cosa per a tu que et faria disfrutar més que qualsevol 

programa de televisió. Vols saber què és? 

—Nooo..., no vull —respongué Maria pacientment, intentant refusar 

la invitació sense ferir l’orgull del marit en zel—. Ja sé quina cosa és la que 

tens, i ja sé que em faria disfrutar més que qualsevol programa, però esta 

nit estic molt cansada i m’apetix vore la tele. 

—N’estàs segura? —continuà Emili amb veu melosa alhora que 

recorria amunt i avall amb els llavis el coll de Maria. 

—Sí, n’estic segura... 

—N’estàs segura?  

—Sí, n’estic segura. 

—Segur? —insistí en una darrera temptativa. 

—Sí, segur. Calla, que no sé què diuen. 

Emili va parar de besar el coll de Maria i, sense separar-ne els llavis, 

deixà anar un buf de desconsol i exasperació. Es va alçar del terra i, amb 

un gest seriós i irritat, va seure a la seua butaca i va agafar el periòdic. 

Malgrat que ho va intentar, s’adonà que no es podia concentrar en la lectura 

perquè el cap li funcionava a tot gas. Cercava els perquès, els motius 

d’unes negatives tan persistents. Pel seu cervell van desfilar amants 

imaginaris, banyes gegantines, penis descomunals, gigolós encisadors que 

feien perdre el seny a una Maria agenollada davant d’aquells cossos de 

gimnàs. Hi van desfilar amigues alcavotes que concertaven cites 

clandestines en tuguris on Maria passava hores i hores, mentre ell venia 

detergents i lleixius en la seua drogueria; venedors a domicili que 
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compraven el cos i l’anima de la seua dona a canvi d’un coit salvatge i 

desmesurat; jovencells que competien deslleialment amb ell, sabedors de 

la potència que albergaven en l’entrecuix, potència contra la qual ell ja no 

podia competir, i que reien amb soroll mentre s’emportaven la seua muller 

sota el braç, amb el mateix esguard amb què el llop jove es mira el llop vell 

que abandona derrotat la bandada. I, mentrestant, s’imaginava les rialles 

de Maria mentre s’allunyava d’ell aferrada a un penis enorme que semblava 

un tòtem —o potser era un tòtem enorme amb forma de penis—, o aferrada 

a un macarró musculós que se l’emportava en braços com si fóra Richard 

Geere en Oficial i cavaller o en American Gigolo —«recontradéu, Maria, 

com pot agradar-te un tio així? Però si té els mateixos ulls que Juanito 

Valderrama!», li havia dit Emili cada vegada que havien vist el Geere en 

alguna pel·lícula i Maria havia fet algun comentari al voltant de l’atractiu 

indiscutible del tipus. I Maria seguia rient, i les rialles se li estacaven amb 

força dins del seu cervell com si foren claus roents que li foradaven les 

oïdes.  

—Va, Emili, no t’ho prengues malament, home —interrompé Maria 

de sobte les seues reflexions—. És dijous i estic cansada, molt cansada. Ja 

ho saps tu massa, que dijous no m’apetix fer l’amor perquè estic molt 

cansada de treballar tota la setmana. I, a més a més, saps que m’agrada 

mirar eixos programes. M’agraden. Què vols que faça? M’agraden, sí, 

m’agraden i prou. A cadascú li agrada el que li agrada, i a mi m’agraden 

eixos programes. A tu t’agrada el futbol, i a mi, no; i jo no et dic res quan el 

mires, el futbol, no? Doncs a mi m’agrada vore eixos programes.  

Les paraules de Maria, tot i que pronunciades amb rapidesa per no 

perdre detall de la discussió acalorada que en aquell moment 

protagonitzaven en la pantalla un individu i una indivídua, entre insults, 

paraules malsonants i escarafalls, aconseguiren aturar momentàniament 

els pensaments gairebé masoquistes que envestien amb ferocitat Emili. 

Fou, si fa no fa, com si algú haguera premut la tecla pause del DVD i 
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haguera congelat provisionalment la imatge. Emili va mirar els ulls de Maria, 

que demanaven a crits, si més no, un armistici, atés que en l’horitzó 

immediat encara no s’albirava una pau sexual duradora. La mirada de Maria 

va abaixar Emili del globus imaginari en què s’havia enlairat, i que anava 

fent-se cada colp més gran, com si algú bufara amb totes les seues forces 

i estiguera a punt de fer-lo rebentar, i el va traure de l’orgia de gelosia en 

què es trobava immers. Emili respirà profundament i entrà en una segona 

fase d’indignació; diguem-ne la fase de despit, que es produïa en ell de 

manera tan eventual que durava només fins al moment precís en què Maria 

li passava la mà amb lentitud per l’entrecuix o pel bescoll. En la seua 

imaginació, llavors, Emili va deixar de ser víctima i es va transformar en 

botxí, va passar de vassall a senyor, de sol·licitant a atorgador, de dominat 

a dominant. Es va veure a ell mateix segur i orgullós mentre tramava la 

pitjor de les venjances: s’imaginava Maria suplicant-li que fera l’amor amb 

ella, que se la tirara salvatgement, i s’imaginava a ell mateix fent-se el dur i 

rebutjant aquelles proposicions, amb un cor de gel i, sobretot, amb un cos 

de gel, implacable, despietat. Aquella mostra de desdeny, aquella fortalesa, 

aquella determinació virtual el van fer reaccionar i passar de nou a 

l’ofensiva.  

—No podem seguir aixina, Maria —digué a la fi, decidit a posar tota 

la carn a la graella—. Açò nostre no és normal. 

—Per favor, Emili, no comencem un altra vegada, d’acord? —

respongué Maria—. Ja hem parlat massa voltes d’este tema, no et sembla? 

Jo no sé si és normal o no, però açò és el que hi ha i prou. 

—Però no has sentit el que diu el diari? Quatre voltes a la setmana, 

Maria! Quatre voltes! 

—Bé, i què vols dir amb això? 

Tant Emili com Maria sabien ben bé què volia dir amb això. Tots dos 

se sabien de memòria el decurs que seguiria la conversa a partir d’aquell 

moment. Tots dos sabien que Emili preguntaria llavors quantes vegades a 
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la setmana feien l’amor, i que Maria contestaria que no ho sabia però que 

allò no tenia importància. Tots dos sabien que Emili diria que sí que en tenia 

i li preguntaria, amb el rostre angoixat, si potser havia deixat d’agradar-li, i 

que Maria li respondria que allò no tenia res a veure, que clar que no havia 

deixat d’agradar-li. Tots dos sabien que aquella conversa esdevindria un 

seguit de preguntes i respostes, afirmacions i negacions, raonaments i 

dubtes tan gastats ja a força de repetir-los, que tots dos van desistir de 

seguir endavant. 

—Va, Emili, no et poses aixina, home, que no n’hi ha per a tant —li 

suplicà Maria al mateix temps que li feia un pessiguet en una galta en to de 

pau. 

—Que no n’hi ha per a tant? Dius que no n’hi ha per a tant? —va 

exclamar Emili com si li hagueren fotut un bon pessic als testicles en to de 

guerra, en comptes d’un pessiguet a la galta en to de pau—. Saps quan va 

ser l’ultima volta vegada que ens vam enrotllar tu i jo? Va, vinga, dis-ho! Ho 

saps? Eh que no ho saps? Vinga, fes memòria!  

El to desesperat i arravatat de les paraules d’Emili va aconseguir a 

la fi exasperar Maria, que, fins aquell moment, havia fet un esforç notori per 

mantenir la calma per tal de no arribar un colp més a una situació que ja 

coneixia a la bestreta. 

—Per l’amor de Déu, Emili, una altra volta? Que no hem parlat ja 

massa sobre este tema? És que sempre hem d’acabar parlant del mateix?  

—Dis-ho, va! Saps quant de temps fa que no follem? —insistí el 

mascle, furibund. 

La femella, en sentir-se assetjada, va agafar el comandament i va 

apagar el televisor. Llavors en el cap d’Emili es van encendre totes les 

alarmes. Sabia ben bé el que allò significava. Sabia que si Maria renunciava 

a continuar escoltant tafaneries i altres bajanades televisives en nit de 

dijous era perquè ell, el mascle furibund, n’havia fet un gra massa. En aquell 

precís moment, s’havia girat la truita: la femella deixava de ser femella 
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assetjada per esdevenir femella furibunda, i el mascle deixava de ser 

mascle furibund per esdevenir mascle assetjat. 

—No ho sé. Dis-m’ho tu, quant de temps fa que no follem. 

Maria pronuncià aquelles paraules lentament i desafiant, mirant-lo 

de fi a fit. A Emili, se li van abaixar els fums de sobte, en un tres i no res. 

L’esguard penetrant i la veu segura i aspra de Maria l’obligaven sempre a 

plegar veles i a buscar recer en algun mot exculpatori o en algun gest 

d’aproximació que contribuïra a descarregar un poc la tensió de l’instant. 

—Fa díhuit dies —contestà en un to molt més mesurat, però segur 

encara. 

—Què dius ara? No en fa tant. 

—Sí, fa díhuit dies. Va ser la nit que vam vore Pretty woman en 

Telecinc. No te’n recordes? —va afegir mansament. 

—Ah, sí, ja me’n recorde. 

Per un moment va semblar que els ànims es distenien. Tanmateix, 

Maria va reaccionar de seguida i va recuperar la iniciativa i el to dominador 

que tant acoquinava Emili. 

—Bé, díhuit, catorze, tres o vint, tant se val. I què, si en fa díhuit dies? 

—No res. 

Emili va acotar el cap i va obrir el diari per la pàgina on s’havia 

quedat. Maria va agafar el comandament i va tornar a engegar el televisor, 

on continuaven, aliens a la disputa, els mateixos fantotxes cridaires, 

engrescats en afers i disputes alienes.  

«Díhuit, catorze, tres o vint, tant se val». Les paraules de Maria 

ressonaven una vegada i una altra dins del cap d’Emili. «Díhuit, catorze, 

tres o vint, tant se val», li havia dit. «Tant se val». Doncs per a ell no era 

ben bé el mateix tres que díhuit, ni catorze que vint! «Tres dies són tres dies 

i díhuit en són díhuit, que collons!», va pensar amb ràbia muda. De sobte 

una idea li va travessar el cervell a la velocitat del llamp. Es va alçar de la 

cadira com si li hagueren punxat al cul, es va dirigir al despatxet que hi 
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havia al costat de la saleta i va escorcollar amb avidesa entre els llibres, 

pocs, que hi havia als prestatges. No va tardar gens a trobar allò que 

cercava: una agenda d’aquelles de propaganda que li havia regalat un 

representant d’una marca de productes de cosmètica que any rere any li 

regalava una agenda de propaganda dels seus productes quan s’acostava 

el mes de desembre. Emili hi va fer una llambregada ràpida i va pensar que 

li anava que ni pintada per al seu propòsit. Va tornar apressadament a la 

saleta, va seure una altra vegada a la seua cadira de braços i va parlar amb 

decisió: 

—Pense escriure un diari. 

Maria, que encara no s’havia recuperat totalment dels darrers 

moments de tensió i començava a agafar de nou el fil del programa 

interromput, va tardar una miqueta a reaccionar.  

—D’ara endavant pense escriure un diari —repetí amb la mateixa 

decisió que abans. 

Maria va despertar amb dificultats del seu ensopiment televisiu, va 

mirar Emili amb certa dosi de desconcert i va preguntar: 

—Què dius del diari? 

Emili, amb tanta convicció com tossudesa va repetir per tercer colp: 

—Que pense escriure un diari. 

Maria se’l va mirar amb estranyesa, sense acabar d’entendre bé el 

significat real d’aquelles paraules que li van semblar més aviat 

desficaciades, producte d’algun desvari allunyat de cap explicació 

raonable. 

—Què vols dir amb això? Et referixes a un diari personal? —inquirí. 

—No. Un diari sexual —respongué Emili amb més convicció 

encara—. D’ara endavant pense portar un registre detallat de la nostra vida 

sexual. Pense anotar cada vegada que ens enrotllem, siga com siga la 

manera com ho fem. Aixina, a la fi de l’any, podrem tindre una visió de la 
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nostra relació de parella des del punt de vista sexual —«hòstia, Emili, que 

bé t’ha quedat», pensà satisfet.  

Maria va somriure lleument, una mica atordida. El rostre il·luminat 

d’Emili s’assemblava força al d’un xiquet il·lusionat o, en el pitjor dels casos 

al d’un il·luminat. Aquell rostre deseixit que la mirava amb convenciment 

aconseguí que el seu atabalament es desunflara amb rapidesa. Malgrat la 

seua aparent excentricitat, aquella li va parèixer una bona idea, fins i tot 

motivadora, engrescadora.  

—Molt bé. Em sembla molt bé —va concloure. 

—Començaré hui mateix. 

Aquella nit, a Emili, li va costar agafar el son. Pel seu cap rondava 

una vegada i una altra la manera adient d’anotar en el diari les peripècies 

eròticofestives de la parella. De primer va pensar d’anotar simplement el fet 

que esdevinguera, eixutament, sense additius. Per exemple: «6 de gener, 

coit» —per allò del regal dels reis—; o per exemple: «14 de febrer, 

cunnilingus» —«aquesta sí seria una bona manera de celebrar sant 

Valentí», mormolà mirant el sostre a les fosques—. Més avançada la nit va 

decidir que tal vegada seria millor contar alguns detalls per tal de tenir una 

idea més precisa del que havia estat la veritable relació marital. Una mica 

més tard va tornar a la idea original de l’austeritat descriptiva, i, ja passades 

les tres, va decidir que, definitivament, seria millor contar tot fil per randa en 

pro de la fidelitat del record. 

Maria, al seu torn, es va adormir de seguida. La declaració 

d’intencions del seu home havia estat una mena de bàlsam que li va fer 

aclucar els ulls tan bon punt va deixar caure el cap damunt del coixí. A mitja 

nit, però, quan encara no havia passat ni un quart d’hora des que Emili 

havia desconnectat definitivament els circuits que el mantenien en vigília, 

es va despertar presa d’un desig sobtat que la va menar a cercar 

ansiosament el penis endormiscat del mascle abatut. La femella adelerada 

es va llevar el pantaló del pijama a corre-corrents i se li va pujar al damunt. 
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Va ser un coit tan ràpid i fulminant que Emili amb prou feines va tenir temps 

de prendre consciència d’allò que estava succeint entre els llençols 

enredats i ardorosos que cobrien el matalaf de làtex que havien estrenat 

feia a penes tres setmanes. 

Tot just van acabar, i després d’una breu visita al lavabo, Maria i Emili 

van caure en redó, tots dos força més feliços i també força més cansats; 

tots dos amb un somriure satisfet: Maria, per poder retre’s a la fi al somni 

reparador; Emili, per disposar ja d’una dada per a anotar en l’agenda del 

plaer. De segur que, si en aquell moment algú li  haguera preguntat quina 

cosa li havia produït més plaer, el coit entés com a acte sexual o com a fet 

ressenyable en una agenda, hauria triat la segona opció sense dubtar-ho 

gens.    

L’endemà no va caldre el despertador. Emili va obrir els ulls un quart 

d’hora abans que la veu de Carles Francino se li escolara per dins de l’oïda. 

D’ençà que es va comprar la ràdio-despertador a Andorra pel darrer pont 

d’octubre, que s’adormia i es despertava al son de les paraules dels 

locutors radiofònics. «Hem d’estar informats, Maria, perquè si no, ens 

enganyen conforme volen», deia sovint quan a la mitjanit sonaven els 

primers acords de la melodia que anunciava el seu programa esportiu 

favorit. Aquell dia, però, no li va caldre el despertador. Un quart d’hora 

abans que sonara, va obrir els ulls amb un grau d’espavilament inusual, i 

més tenint en compte el tràfec mental i físic a què s’havia sotmés al llarg de 

la nit. Es va alçar del llit d’un bot i va dur a terme tots els quefers matutins 

amb una energia i una alegria tals, que Maria, colgada fins a les orelles amb 

l’edredó nòrdic acabat de comprar a les rebaixes d’un gran centre 

comercial, se’l va mirar amb els ulls mig aclucats encara i li va dir amb una 

veu somnolenta que més aïnes semblava un so gutural bastant allunyat 

d’una seqüència de mots estructurats i desxifrables: «Emili, fill, no sé com 

pots estar tan content a estes hores del matí».  



 15 

A les vuit i mitja, una mica abans de marxar cap a la drogueria, Emili, 

ja totalment i perfectament abillat, va entrar eufòric al despatx, va obrir el 

diari per la pàgina que assenyalava el vint-i-sis de gener i, amb la il·lusió 

del xiquet que traça les primeres lletres en un quadern de cal·ligrafia sense 

estrenar, hi va escriure: «De nit. Al llit. Maria es desperta de colp i pren la 

iniciativa. Coit immediat, sense preàmbuls ni escalfament. Maria puja 

damunt meu. Coit ràpid. Tots dos apleguem a l’orgasme».  

Encara no havia acabat d’escriure les darreres paraules, quan 

Emiliet, el fill d’Emili, embrió d’adolescent, va fer acte de presència amb la 

motxilla penjada a l’esquena i un paperet a la mà: 

—Pare, has de signar este paper de l’escola. 

Quan Emili va sentir la veu d’Emiliet que se li acostava per darrere, 

va tancar apressadament el diari, amb les mans tremoloses, com si 

haguera estat sorprés cometent un delicte flagrant. 

—Què és això? —preguntà. 

—És una autorització per anar dilluns al teatre. Anirem tota la classe, 

però si no porte el paper signat no em deixaran anar. 

Emili va fer una ullada ràpida a l’escrit i el va signar. Emili fill agafà 

el paper, va fer un bes a Emili pare i se’n va anar a escola.  

Aquella irrupció sobtada del xicot li va suggerir que potser no era una 

bona idea deixar consignades per escrit, si més no d’una manera tan 

explícita, les seues peripècies amatòries. Es va aborronar només de pensar 

que el diari poguera caure d’una manera accidental en mans del seu fill. O 

que Antònia, la dona que venia dilluns a fer la neteja, el trobara, malgrat 

que, per evitar un contratemps de tan grans proporcions, havia decidit 

d’amagar-lo en un indret segur al fons del tercer calaix de la taula del 

despatx, sota una pila de factures endarrerides de la drogueria. Fins i tot se 

li va passar pel cap la possibilitat remota que algun lladre que entrara a 

robar a la casa se’l poguera endur com a part del botí. O que algú, Maria o 

ell mateix, el llançara al contenidor de paper per equivocació i anara a parar 
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per atzar a les mans d’algun escombriaire tafaner que posteriorment fera 

públics els seus costums més íntims. No en va, Emili, Emili el droguer, era 

una de les persones més conegudes del barri, respectat i admirat per tot el 

veïnat per mor de la seua simpatia i la seua amabilitat al capdavant d’un 

negoci familiar que havia heretat de son pare, el senyor Emili el droguer, el 

qual, al seu torn, l’havia heretat de son pare, el senyor Emili el droguer, el 

fundador de l’empresa familiar, a la qual retia homenatge el rètol que 

penjava damunt de la porta d’accés a la drogueria: Drogueria Emili. Casa 

fundada el 1928.   

Aquest catàleg d’hipotètiques desgràcies va convéncer Emili que 

calia fer servir un codi secret, un llenguatge desconegut per tothom, que 

salvaguardara afers tan personals i inconfessables.  

És per això que, amb una rapidesa poc habitual en un home tan 

equilibrat i meticulós com ell, acostumat a fer les coses al ritme alentit que 

marcava la feina en una drogueria familiar de barri familiar, on les hores 

transcorrien plàcides i parsimonioses, va agafar una botelleta de corrector 

líquid que tenia guardada al primer calaix i, amb prestesa però 

acuradament, repassà amb el pinzell xopat d’una pasta blanca que, segons 

constava en les indicacions, no feia malbé la capa d’ozó, cada una de les 

paraules que acabava d’escriure. 

El resultat, però, no va ser del seu gust, per la qual cosa, com que 

era impossible arrancar el full perquè, en cas de fer-ho, desapareixerien, 

no sols el vint-i-sis, sinó també, alhora, el vint-i-set, el vint-i-vuit, el vint-i-

nou, el trenta i el trenta-u de gener, i l’u i el dos de febrer, decidí enganxar 

sobre les paraules colgades sota la capa de corrector líquid que respectava 

la capa d’ozó —si no haguera estat així, no l’hauria fet servir— un adhesiu 

on deia «Urgències: electricitat, manyeria, lampisteria. 24 hores. Tf. 673-

00-50-00», que guardava en el segon calaix de la taula del despatx per a 

un cas de necessitat. Va tancar l’agenda amb un gest de satisfacció poc 

dissimulada, fruit, al seu parer, de la demostració evident de recursos i de 
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reflexos de què havia fet gala, i va marxar, amb l’agenda sota el braç, cap 

a la drogueria: Drogueria Emili. Casa fundada el 1928. 

En aquella primera hora del matí, l’afluència de clients a la drogueria 

era més aviat escassa, cosa que va aprofitar per continuar la tasca que 

havia mamprés a casa. Va agafar un paper en blanc, dels que solia emprar 

per a fer els comptes, i va elaborar-hi un llistat de les opcions més freqüents 

i de les alternatives més probables que podien esdevenir en la seua vida 

sexual en parella, tot escrivint al costat de cada una l’abreviatura adient que 

permetera mantenir en secret aquelles activitats tan íntimes. Allò de les 

abreviatures li va costar una mica més del que havia suposat, ja que tres 

de les accions possibles començaven per la mateixa lletra. La primera de 

les tres coincidents era «coit». Va dubtar força entre emprar la paraula 

«coit», la qual considerava més fina i més tècnica —i fins i tot més 

interessant— i «clau», més popular i directa. Va considerar fins i tot la 

possibilitat d’utilitzar «polvo», tot i que la va desestimar de seguida perquè 

s’ensumava que devia ser un castellanisme. «Ja que la llengua la usem 

quasi només per a parlar, almenys parlem bé», cavil·lejà. La segona era 

«cunnilingus» —veges tu per on, cercant al diccionari es va assabentar que 

també es podia dir «cunnilinció». La tercera era «carícies». De les altres 

tres que se li van acudir —«fel·lació», «tocaments» i «masturbació»—, 

només va tenir dubtes entre «fel·lació» o «mamada», dubtes que va 

resoldre a favor de l’opció «fel·lació» per diverses raons: per una qüestió 

de coherència —ja havia optat per la solució més tècnica en el cas de 

«coit»—, per evitar la coincidència de les lletres inicials entre 

«masturbació» i «mamada», i perquè li va venir al cap l’acudit aquell que 

explicava sempre el seu cunyat Eduardo per tal d’emprenyar quan es feia 

tres copetes, i que a ell, particularment, no li feia gens de gràcia —l’acudit, 

tot i que el seu cunyat tampoc no li’n feia gens ni mica. «A ver, Emilio, 

¿cómo se dice en valenciano “encima de la cama tiene la mano María”?» 

—preguntava Eduardo amb el to menyspreador que feia servir habitualment 
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quan el tema tenia relació, encara que fóra de gaidó, amb el valencià, el 

qual odiava profundament—. Eduardo no esperava la resposta i ell mateix 

es contestava: «Damunt del llit té la mà Maria», deia, «Ho entens?: Té la 

mà Maria, te la mamaria», li repetia com si pensara que Emili era retardat 

mental, alhora que reia com un esperitat, grollerament, amb una actitud 

d’allò més insultant. Definitivament decidí triar «fel·lació».    

A continuació va fer un inventari mental dels llocs on habitualment 

es duien a terme les seues trobades sexuals. L’inventari va acabar en un 

tres i no res: el llit o el sofà —en els darrers mesos, el llit exclusivament, i a 

vegades, durant setmanes, ni això—. Per un moment es va sentir envaït 

per una onada sobtada de desànim en prendre consciència de l’escassa 

diversitat d’escenaris. De l’escassetat d’ocasions no va voler tornar a 

pensar. Això no obstant, el record de les experiències viscudes anys arrere, 

quan Maria i ell es deixaven portar encara per la passió jovenívola, el va 

reviscolar i li va fer reprendre amb el mateix entusiasme d’uns minuts abans 

la tasca de notari de l’amor que havia començat a exercir. L’expressió 

«notari de l’amor» li va semblar d’allò més adient i original. «Hòstia, Emili, 

amb raó et van seleccionar en l’escola per al concurs de redacció de la 

Coca-Cola; si és que havies d’haver-te fet escriptor», pensà desenvanit.  

Va encetar, doncs, un repàs exhaustiu dels llocs on, d’una manera o 

d’una altra, havia viscut alguna experiència eròticofestiva amb Maria. El 

llistat es va ampliar considerablement. Primer de tot, el cinema. En les 

últimes fileres del cinema havien tingut lloc les primeres carícies amagades 

i els primers besos apassionats d’adolescència i, posteriorment, de 

joventut. No és que Emili pensara que, a la seua edat, aquell fóra un lloc on 

es pogueren repetir les escaramusses amoroses de la parella, però va 

decidir apuntar-lo, mogut pel seu esperit detallista i minuciós.  

«L’ascensor», va anotar seguidament amb emoció al paper, tot i que 

va ser només una vegada: la nit en què tornaven de veure Atracción fatal, 

quan al cinema ja no hi havia carícies amagades ni besos apassionats. 



 19 

Aquella nit Emili va voler posar en pràctica l’escena que acabaven de veure 

feia a penes una hora, en la qual Michael Douglas i Glenn Close cardaven 

frenèticament sobre el terra d’un ascensor aturat. Emili va prémer el botó 

roig de l’stop un instant abans d’abalançar-se febrilment sobre Maria, alhora 

que amb una mà li alçava la faldilla i amb l’altra intentava abaixar-li les 

bragues. Llàstima que Maria, encara que compartia la mateixa excitació 

que Emili, hi oposara més resistència de la que es podia esperar per por 

que algú els descobrira immersos en activitats tan indecoroses en un lloc 

públic. Llàstima també que, quan tots dos van acordar finalment, després 

d’un estira i arronsa farcit de desig mutu, lliurar-se sense traves al joc 

amatori en un lloc més segur —«espera, fem-lo al llit!», va dir ella. 

«afanyem-nos, que no em puc esperar més!», va dir ell panteixant 

desesperadament—, no pogueren posar en marxa l’ascensor, que romania 

aturat entre les plantes cinquena i sisena des que Emili havia pitjat l’stop. 

Llàstima que, a la fi, després de nombrosos intents vans que no 

aconseguiren que l’ascensor donara senyals de vida, es veren obligats a 

pitjar el botó groc de l’alarma per tal que algú els ajudara a eixir d’allí. Sort 

que el president de la comunitat, un vellet, farmacèutic jubilat, que patia 

insomni, malgrat l’hora que era, sí va donar senyals de vida i va aparéixer 

al replà de l’escala, vestit amb pijama, bata i sabatilles d’anar per casa, 

disposat a donar un colp de mà als veïns del seté, que s’havien quedat 

atrapats en aquell habitacle de passions. Sort que el vell farmacèutic jubilat,  

a còpia d’avaries i aturades —«este ascensor ens ha eixit roí des del primer 

dia», maleïa mentre baixava escales avall—, havia esdevingut un expert en 

la solució d’emergències, la qual cosa féu que actuara amb diligència, tot 

dirigint-se directament a la petita cambra on hi havia el quadre de 

comandaments, per activar el mecanisme que va permetre que l’ascensor, 

amb petites embranzides, acabara el tram que li faltava per completar el 

recorregut entre les dues plantes on s’havia quedat encallat. Llàstima, però, 

que la petita cambra on era el quadre de comandaments de l’ascensor es 
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trobara a la planta baixa, sota l’ull de l’escala. Llàstima que el vell 

farmacèutic jubilat president de la comunitat de veïns patira artrosi i 

caminara a poc a poc, amb moltes dificultats. Llàstima que l’ascensor no 

s’aturara entre la planta segona i tercera, per exemple, sinó entre la 

cinquena i la sisena. Llàstima que, com que l’ascensor s’havia desbaratat, 

el vell haguera de baixar caminant per les escales i després tornar a pujar-

les, caminant també. Llàstima que, quan a la fi Emili i Maria van poder eixir 

de l’ascensor, la libido ja no donara senyals de vida.     

El record de tan infausta nit no va descoratjar Emili. «Qui sap si 

alguna altra nit la cosa no eixirà millor?», va pensar amb un optimisme 

resistent a les bombes, alhora que decidia no descartar de cap manera una 

possibilitat tal. L’aparició d’una clienta que va demanar un producte per a 

fer desaparéixer les taques de tinta de la roba va obrir un parèntesi 

momentani que Emili va aprofitar, després d’atendre la dona, per a arrimar-

se al bar del costat a prendre un tallat i fumar-se un cigarret mentre xarrava 

una estona amb Toni, l’amo del bar. El bon humor d’Emili no va passar 

inadvertit al cambrer. Mentre li preparava el tallat, Toni li va fer un gest 

còmplice des de l’altra banda de la barra i li va dir: 

—Xe, Emili, que content estàs hui. Que ahir vas tindre festa al llit? 

Què passa, que la teua dona et va follar ben follat? Apunta-ho al llibre de 

comptabilitat de la drogueria! 

El cambrer va riure amb estrèpit. Emili es va quedar paralitzat, 

atemorit. Va mirar ansiosament a un costat i a l’altre del bar i va respirar 

alleugerit en adonar-se que no hi havia cap client més. Es va preguntar com 

dimonis podia saber Toni el que passava pel seu cap i per la seua vida. Per 

un moment va pensar que potser havia llegit el seu diari, però va desestimar 

la idea ben aviat. «Collons, Emili, cada dia estàs pitjor. Com pot haver llegit 

el diari si l’has començat hui i l’has portat directament de casa a la 

drogueria, i encara no l’has tret d’allí?»   
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—Ostres, Emili, tanca la boca que t’entrarà alguna mosca! A vore si 

a la nit dormim més i no fem tanta faena, valent!  

L’amo del bar li va fer un colpet al muscle alhora que li servia el tallat. 

Allò el va fer despertar i tornar al món real.  

—Calla, calla, que m’he quedat pensant en una comanda que m’han 

fet i he perdut el fil! —contestà a tall d’excusa. 

Emili no va tardar gaire a beure el tallat. Va deixar l’euro damunt el 

taulell i es va alçar amb intenció de marxar. 

—Sí que tens pressa hui per fer faena! —va comentar Toni mentre 

eixugava un got amb un torcamans.   

—És que he de preparar la comanda eixa que t’he dit. Ara no sé si 

m’han dit cinc o sis botelles d’amoníac —va respondre al mateix temps que 

obria la porta del bar per eixir-ne.   

  Quan va tornar a la drogueria, va traure l’agenda de davall del 

mostrador. L’havia amagada sota les bosses de plàstic de propaganda de 

Drogueria Emili, espentat per la idea aquella dels lladres que se li havia 

passat pel cap quan era a casa. Entre les planes de l’agenda havia guardat 

acuradament el paper on anava anotant els llistats. Va esbufegar, es va 

refregar les mans amb delit i va dir en veu baixa: «Vinga, Emili, anem a la 

faena». «La platja», pensà de seguida. Immediatament li van acudir al cap 

les imatges d’aquell dia a principis de juny a la cala de l’Olivera. Devia fer, 

si fa no fa, vuit o nou anys. «Què dic, vuit o nou! Almenys en són onze, 

perquè encara no teníem l’Emiliet; el mes que ve farà deu anys que 

l’adoptàrem». Va ser un dels primers dies de juny, quan encara no havia 

arribat l’allau de turistes estivals que omplien fins els racons més recòndits 

vora mar. L’escalfor dels raigs d’un sol ja gairebé estiuenc, la solitud de la 

cala, la crema bronzejadora escampada per la pell i, tot siga dit, la 

desinhibició que atorgaven deu anys més de joventut, van provocar una 

efecte reactiu que els va llançar l’un damunt de l’altre mentre la libido 

s’escampava a tota brida arreu dels dos cossos. Potser van ser el 
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nerviosisme, les presses, la novetat, l’excitació mateixa, la precipitació, 

l’ansietat, la disposició dels astres o qui sap què, el cas és que, malgrat els 

esforços una mica impacients de Maria, Emili va ser incapaç de tenir una 

erecció. Una hora més tard, després d’un bany llarg i refrescant, Emili, quasi 

sense esperar-ho, va trempar i es va llançar damunt Maria com un esperitat. 

Va ser mig minut abans que aparegueren en aquell racó amagat de la cala 

un parell de pescadors carregats de canyes, nevera, poals i bosses, 

disposats a passar-hi el dia i, pel que es podia deduir de tan gran 

desplegament d’estris, també la nit. «Tant se val —va pensar—. Allò va ser 

un accident. Si no haguera estat pels pescadors, hauríem cardat de valent, 

aquell dia. Tal vegada el proper estiu podria ser un bon moment per a 

intentar-ho un altra volta. Li proposaré a Maria que tornem un dia a la cala 

de l’Olivera».  

El record d’allò que va succeir a la cala de l’Olivera onze anys enrere 

va fer que Emili prenguera consciència que aquell inventari de llocs 

constituïa, no tan sols la base del testimoniatge de la seua vida sexual 

futura, sinó també la història viva de la seua vida sexual passada.  

Submergit com estava en aquelles reflexions, l’aparició de la senyora  

Teresa el va fer tornar sobtadament a la realitat dels detergents i els 

perfums. La senyora Teresa era una clienta diària. Com que patia una 

grassor malaltissa, caminava pesadament i no podia carregar molt de pes. 

És per això que anava a la drogueria cada dia i comprava les coses de mica 

en mica: ara una botella de detergent, ara una de suavitzant, ara una 

d’amoníac. Va entrar-hi balancejant d’un costat a l’altre el seu cos pesat i 

gros. Aquell dia tocava una botella de lleixiu. «Dóna-me’n dos, Emili; com 

que no pesen molt, m’estalviaré un viatge», li va dir la senyora Teresa quan 

aquell va posar un botella de lleixiu damunt del mostrador. «Posa-me-les 

en dos bosses diferents, per favor; aixina equilibre el pes i camine millor», 

va afegir. Emili, amb la seua amabilitat habitual, va enllestir la comanda tal 

com la senyora Teresa li l’havia demanada, sense perdre en cap moment 
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el seu somriure complaent, i sense oblidar els quatre compliments i les 

quatre floretes que li agradava dir per satisfer cadascuna de les seues 

clientes.  

Tot just se’n va anar la senyora Teresa, Emili va tornar a obrir 

l’agenda i en va traure el paper, per tal de concloure la llista de llocs on 

havien esdevingut o podrien esdevenir les seues trobades amoroses. «El 

cotxe». Quins temps aquells en què el canvi de marxes de l’R6, situat a la 

part dreta del volant, no afegia cap entrebanc més dels que eren habituals 

en els jocs amatoris a l’interior d’un automòbil. «Que còmode era aquell R6 

del pare», va evocar. El seu pare, el senyor Emili el droguer, era un home 

trempat i senzill que es feia estimar de valent per tothom. Va tenir tres fills i 

un cotxe. L’R6 era —i ell mateix ho deia sovint— com un fill més. L’R6 era 

el resultat del seu treball, del seu esforç, de les cerveses al bar de què 

s’havia privat, de les passejades de diumenge de vesprada del braç de la 

seua dona mentre els seus amics anaven al futbol, de la roba justa 

comprada sempre en les rebaixes o en botigues modestes o en el mercat, 

de l’estalvi minuciós i calculat. Cada diumenge de matí el senyor Emili 

baixava al carrer amb un poal ple a tres quarts d’aigua i una mica de sabó, 

amb una esponja, dues baietes, dos draps i una botella de Cristasol de les 

que no podia vendre en la drogueria perquè s’havien bombat, perquè 

perdien líquid o perquè s’havia embussat el tap o el tub. Netejava el cotxe, 

per dins i per fora, amb la mateixa cura amb què una mare netejaria el cos 

nuet del seu nadó. Hi dedicava prop de dues hores, i, quan acabava de 

netejar-lo, l’R6 blanc del senyor Emili el droguer quedava lluent com un 

espill, com un estany d’aigua cristal·lina.  

Per això, el dia que el senyor Emili va haver de deixar per primera 

vegada l’R6 al seu fill Emili —vint anys acabats de complir, tres anys de 

festeig amb Maria i sis mesos de carnet de conduir— va estar tota la 

vesprada amb l’ai al cor. Va atabalar el seu primogènit amb recomanacions, 

recordatoris i advertiments abans de lliurar-li les claus. Emili, desvanit al 
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volant de l’R6 del pare, es va dirigir directament a arreplegar Maria a la 

porta de sa casa. Va fer sonar el clàxon per avisar de la seua arribada. 

Maria va eixir vestida de diumenge de vesprada, amb la il·lusió de 

novençana atapeint la bosseta de mà que portava penjada al muscle dret. 

Emili i Maria van recórrer els carrers principals de la ciutat a bord de l’R6, 

uns carrers aleshores sense a penes trànsit de vehicles. Emili va aturar el 

cotxe a la porta d’una pastisseria de les de tota la vida, on Maria va comprar 

quatre pastissos de merengue, dos per a cadascun. Tot seguit Emili va 

menar el cotxe cap als afores de la ciutat, a la recerca d’un racó tranquil en 

primera línia de mar. En aplegar-hi, va parar el motor, va fer els seients una 

mica enrere per estar més amples i va passar un braç protector i viril per 

damunt dels muscles de Maria, la qual va reclinar el cap sobre el seu. 

Llavors van començar a menjar-se els pastissos de merengue que havien 

comprat a la ciutat.  

«Que còmode era e l’R6 del pare». Emili tornà a recordar aquell 

moment de fruïció transitòria, bo i evocant cada segon transcorregut, cada 

sensació viscuda, sensacions viscudes, no cal dir-ho, per primer colp, 

acabades d’estrenar. Per això Emili va recordar com ni tan sols van poder 

acabar de menjar-se els pastissos. El desig contingut durant tant de temps, 

i tantes vegades reprimit, féu que tots dos, mascle i femella, encetaren una 

sessió de grapeigs i besos adelerats que els va dur a una excitació tal que 

els seients de l’R6 es convertiren en un batibull de braços i mans, llavis 

febrils, carícies convulses, desordenades, barroeres, bruses i camises mig 

descordades, pantalons mig abaixats i faldes mig apujades. Emili encara 

recordava, com si no hagueren passat més de dues hores des d’aquell dia, 

que al bell mig d’aquell acalorament, mentre bregava amb els gafets dels 

sostenidors, Maria li va dir amb una veu a penes perceptible: «El 

merengue!». «Com?», va dir Emili sense abandonar la feina feixuga en què 

es trobava immers. «El merengue», repetí Maria entre gemecs i esbufecs. 

Emili, sense acabar d’entendre massa bé el que significaven aquelles 
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paraules que Maria li xiuxiuejava a cau d’orella, tot i que n’intuïa una 

proposta ben convincent des del punt de vista eròtic, va mussitar sense 

deixar de besar-li el coll: «Què vols dir? Què vols que fem amb el 

merengue?». «El merengue... —va  insistir Maria—, el pastís de 

merengue... M’ha caigut en el seient».  

Aquella va ser la primera i l’última vegada que Emili va conduir l’R6 

del seu pare. «Què dius? Com que t’ha caigut el merengue en el seient?», 

va dir el fill del senyor Emili el droguer al mateix temps que s’incorporava 

d’un bot, treia la mà de sota de la brusa de Maria, notava com el seu penis 

es desunflava a corre-cuita, es cordava els botons dels pantalons, encenia 

el llum interior del cotxe i mirava angoixat el seient, tot plegat. A primera 

vista es va adonar que, en realitat, el merengue no havia caigut damunt del 

seient, tal com havia suposat Maria; en realitat havia lliscat entremig dels 

dos seients, de manera que havia anat a parar al lloc més inaccessible de 

tot el vehicle, allà on no arribava una mà —ni la mà gran de Emili ni la mà 

menuda i prima de Maria— ni des de dalt ni des de baix, perquè no cabia 

per cap dels dos camins. «Hòstia, Maria, no és possible, Maria, no és 

possible, això no pot ser veritat», balbucejà amb un sentiment d’angoixa 

existencial que el va envair quan va veure l’emplastre blanc que anava 

prenent forma al fons de la regata que separava els dos seients.  

Aquella va ser la primera i l’última vegada que Emili va conduir l’R6 

del seu pare. Potser en part fou per això que el primer cotxe que es va 

comprar, un parell d’anys abans de casar-se, quan es va fer càrrec de la 

drogueria del seu pare, el senyor Emili el droguer, després que aquest es 

va jubilar, va ser un R6 de color blanc. O potser en part fou perquè va 

pensar que li podia ser útil per a carregar els productes de la drogueria —

el maleter era ben ample si s’abatien els respatlers dels seient de darrere. 

O potser en part fou perquè alguna cosa havia quedat en suspens des de 

la vesprada aquella del merengue amb vistes al mar. I Emili no era 

d’aqueixes persones a qui li ve de gust deixar una feina a mitges.         
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 «El pàrquing», escrigué tot evocant altres indrets, malgrat que, en 

realitat, la nit aquella que intentaren aprofitar la soledat i la foscor del 

pàrquing comunitari, l’escomesa va acabar en un minut: justament en el 

moment que Maria va recolzar el cul sobre el capot del Seat Toledo que 

substituí anys després l’R6, i va estar a punt de socarrar-se’l de tan calent 

com estava. Per acabar d’adobar-ho, es va embrutar de blanc la faldilla 

negra que acabava d’estrenar, perquè Emili no havia portat a rentar el cotxe 

des de feia dos mesos, des de la boda de la cosina Elvira. «El lavabo», 

afegí, encara que, ben mirat, l’única cosa que havia fet mai al lavabo era 

tocar les mamelles a Maria de cara a l’espill. «La drogueria». La rebotiga 

de la drogueria sí que havia estat testimoni en alguna ocasió d’una pujada 

sobtada de la temperatura eròtica. «La taula de la cuina», encara que la va 

esborrar ràpidament en recordar que els que es van enrotllar —i de quina 

manera!— damunt la taula de la cuina no van ser Maria i ell, sinó el Jack 

Nicholson i la Jessica Lange en la pel·lícula aquella del carter que sempre 

trucava dues vegades. Les altres opcions les va descartar; algunes, com la 

terrassa, el carrer o el taulell de la drogueria, per impossibles, tot i que fer 

l’amor sobre el taulell de la drogueria sempre havia estat una fantasia ben 

present en els seus somnis eròtics; d’altres, com l’avió, per improbables —

la idea de pujar en un avió l’aterria—; d’altres, com la piscina o el jacuzzi, 

per impensables, perquè no en tenia, ni piscina ni jacuzzi. 

Després de revisar-la unes quantes vegades, va donar per tancada 

la llista de llocs i va passar a enumerar els moments del dia i alguns altres 

detalls que va considerar important que quedaren ressenyats en l’agenda 

per tal de deixar constància d’una manera rotundament fidel de l’esdevenir 

afectivo-sexual de la parella. 

Emili va tornar a guardar el paper entre els fulls de l’agenda —més 

concretament al costat del dia vint-i-sis de gener— i va somriure desvanit, 

amb la satisfacció de qui ha dut a terme la seua tasca amb la 

professionalitat més absoluta.  
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Sense a penes adornar-se’n, va aplegar l’hora de tancar. Emili va 

abaixar la persiana metàl·lica, amb l’agenda a la mà, sense perdre en cap 

moment la sensació de felicitat que l’havia acompanyat al llarg de tot el 

matí. Durant el dinar va xarrar més del que era habitual en ell. Aquell fet no 

va passar desapercebut a Maria, que li va preguntar, una mica sorpresa, el 

motiu del seu bon humor. «El sol, Maria, és el sol. Has vist quin dia més bo 

ha eixit hui? Fa goig un dia aixina al ple de gener», explicà amb un somriure 

d’orella a orella. En acabant de dinar, en lloc de fer la becadeta ritual de 

mitja hora en el sofà —«mitja horeta, Maria, la becadeta no ha de passar 

de mitja horeta, si no el cos se’n ressent. Ja ho han dit ben claret els 

metges», sentenciava sovint—, va seure davant la taula de l’habitació 

menuda que servia de despatx, i va passar en net les anotacions que havia 

anant fent al llarg del matí, amb la pulcritud i l’ordre que el caracteritzaven. 

Heus ací una reproducció del llistat d’abreviatures que havien de servir de 

guia per a la Memòria anual d’activitats sexuals de l’any 2006, segons la 

denominació que ell mateix li havia donat i que havia escrit en la primera 

plana de l’agenda, tot i que en realitat, hi havia escrit MAAS-06 en pro de 

la intimitat imprescindible en aquesta mena d’afers: 

 

                 MAAS-06 

 

a) Activitat:  C = coit 

   CA = carícies 

   CU =  cunnilingus 

   F = fel·lació 

   T = tocaments1 

   M = masturbació 

   AT = altres 

 

                                         
1 Va decidir denominar “carícies” els contactes que no tenien cap implicació sexual, i 
“tocaments” els que sí en tenien, és a dir, aquells que perseguien una relació sexual més 
completa. 
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b) Lloc   A = ascensor 

   CB = cambra de bany 

   CI = cinema 

   CO = cotxe 

   LL = llit 

   P = pàrquing 

   PL =  platja 

   S = sofà 

   ALC = altre lloc de la casa 

   AL = altre lloc   

 

c) Moment del dia BM = de bon matí 

   MA = de matí 

   MI =  al migdia 

   V = de vesprada 

   N = a la nit 

   M = a la matinada 

 

d) Persona  H =  home 

   D = dona 

 

e) Altres  I = iniciativa 

P = proposició 

   TE = temptativa 

R = rebuig 

   O = orgasme 

   F = fallada2 

   NC = no completat 

  

Quan va acabar de passar en net el llistat, el va guardar un altre colp 

en l’agenda i, després d’acomiadar-se de Maria, va tornar a fer el camí cap 

                                         
2 Va decidir utilitzar el terme “fallada” per tal de no utilitzar-ne un altre més vulgar, atès que 
s’havia decantat per un llenguatge més aviat tècnic. 
 
3 De nit, al llit, iniciativa de la dona, coit, orgasme de tots dos. 
 



 29 

a la feina. Es va aturar una estona al bar de Toni per prendre un rebentat i, 

tot seguit, va obrir la drogueria, a la porta de la qual l’esperava ja la senyora 

Teresa per tal d’endur-se dues pastilles de sabó Lagarto. Després d’atendre 

la senyora Teresa, Emili es va disposar a estrenar de debò —ara sí— la 

MAAS-06. La va obrir per la pàgina corresponent al vint de gener i hi va 

anotar:  

 

N-LL-ID-C-O23 

  

Aleshores es va adonar que, si realment volia ser tan precís en la 

seua descripció com s’havia proposat, li caldria especificar la postura que 

havien fet servir per a dur a terme el coit. Tanmateix no es va veure’s amb 

cor —ni tampoc amb paciència, tot s’ha de dir— d’esperar a arribar a casa 

per consultar en el manual aquell que van comprar uns anys arrere, Els 

secrets del sexe en parella, el nom tècnic de les postures més habituals en 

les seues relacions sexuals. És per això —i també pel fet que les relacions 

sexuals entre ell i Maria en els darrers anys tampoc no destacaven gaire 

per la seua varietat— que decidí referir-s’hi d’una manera aproximada i 

senzilla, i, amb molta cura, va afegir a la guia d’abreviatures un altre apartat 

referit a les postures, on va escriure: 

  

f) Postures  DA = damunt 

    PD = per darrere 

    DC = de costat  

    AS = asseguts 

    DE = dempeus 

    AG =  a gatameus 

  

Va arribar a la conclusió que amb aquestes sis opcions hi havia prou 

i massa, ja que, en tot cas, les altres possibles alternatives quedarien 
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cobertes amb la combinació de les sis indicades. Va completar, per tant, la 

seqüència amb la informació que faltava, de manera que va obtindre la 

versió definitiva de la peripècia amorosa del dia vint-i-sis de gener de 2006, 

dia en què Emili el droguer va encetar la seua Memòria anual d’activitats 

sexuals 2006: 

 

N-LL-ID-C[DDA]-O24 

 

 L’endemà a la nit, la nit del vint-i-set de gener, en acabant de sopar, 

Emili va seure, igual que totes les nits, en una de les dues butaques que hi 

havia davant del televisor, i Maria va seure en l’altra. Aquella nit, però, Emili 

no va agafar el comandament automàtic ni va fer un recorregut ràpid i 

mecànic per les diferents cadenes de televisió sense gairebé parar-hi 

atenció. Aquella nit Emili va obrir l’agenda per la pàgina del dia dèneu de 

gener i se la va mirar una vegada i una altra com aquell que es mira una 

obra d’art que tot just acaba d’eixir del forn, satisfet, orgullós, segur. Va 

llegir, va rellegir, va lletrejar. Va repassar acuradament amb bolígraf alguna 

de les lletres per tal que totes tingueren una intensitat uniforme, gairebé 

d’impremta. Maria, al seu torn, aprofitant el primer descans de la pel·lícula 

del divendres, va observar Emili amb curiositat i va veure el seu rostre 

relaxat, que acaronava amorosament la pàgina oberta del llibre que 

sostenia entre les mans.  

—Què és eixe llibre? —preguntà a la fi. 

—És una agenda. És on pense escriure el diari de les nostres 

relacions. No te’n recordes? T’ho vaig dir anit.  

—Ah, sí, tens raó. M’ho vas dir anit.  

Després d’una pausa, Maria va preguntar amb un deix divertit i murri 

que remetia clar i net a allò que va tindre lloc la nit passada entre llençols. 

—I ja has escrit alguna cosa? 

                                         
4 De nit, al llit, iniciativa de la dona, coit (la dona damunt), orgasme de tots dos. 
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—Potser —va dir Emili amb un aire misteriós i un somriure franc i 

còmplice. 

—Deixa’m que llija el que has escrit. 

—No, noooo —va respondre Emili cantussejant. 

—Vinga, va. Deixa’m que ho veja —insistí Maria en un tonet melós. 

—En acabar. 

—Vols dir en acabar la pel·lícula? 

—No, vull dir en acabar el diari. 

—En acabar el diari? —es va sorprendre Maria—. Però encara falta 

quasi un any perquè s’acabe el diari! Va, deixa’m llegir-lo, per favor!  

—Ja ho sé, que encara falta un any per acabar-lo, però hauràs de 

tindre paciència. Vull ensenyar-te’l al final de l’any. 

—Ai, no, Emili, per favor! —llagotejà mig de debò mig de broma—. 

No puc esperar tant. Un any! Com vols que espere un any per poder llegir-

lo? Vinga. Al cap i a la fi jo també en sóc protagonista. No pots fer-me açò. 

Va, deixa’m que el llija! 

Emili no cabia a la pell de goig. Per primera vegada des de feia uns 

quants anys se sentia pagat de si mateix, tant per allò que ell considerava 

una idea genial, la del diari, com pel fet de considerar-se, ni que fóra 

temporalment, dominador de la situació. La insistència de Maria al voltant 

d’un tema que s’acostava, encara que tangencialment, al que havia estat 

fins la nit anterior un tema gairebé tabú en les seues converses per tant 

com hi havien discutit, l’enorgullia tan plenament com pueril.  

—No —va concloure Emili d’una manera taxativa però plena 

d’amabilitat i bon humor. 

La contundència de la negativa aconseguí que Maria desistira 

definitivament de l’intent, si més no momentàniament. 

Aquella mateixa nit, després que tots dos decidiren de mutu acord 

que era hora ja d’anar a jóc, Maria es va arrimar a Emili, s’acotxà al seu 

costat i encaixà el seu cos amb el d’ell, bo i demostrant que les seues 
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intencions no passaven precisament per la recerca immediata del son 

reparador. Emili, però, aquella nit, no s’estava per romanços i amb prou 

feines podia traure’s del pensament l’agenda, el diari i el codi secret. Per 

això, amb tota la subtilesa que li va permetre la seua inexperiència en les 

negatives a segons quina mena de proposicions, separà prudentment la mà 

de Maria, que li pujava perillosament entrecuix amunt, i digué: 

—Ara no, amor. Estic molt cansat. 

Maria va incorporar una mica el cap i se’l va mirar durant uns quants 

segons amb uns ulls tan farcits de perplexitat que Emili els va poder 

percebre a la perfecció malgrat la foscor i malgrat que romania gitat 

d’esquena a ella. A l’interior d’Emili, una veu entusiasmada va emetre un 

crit de joia intensa. Aquella era la primera vegada des que es coneixien que 

havia estat capaç de rebutjar una proposició que, en qualsevol altre 

moment i en qualsevol altra circumstància, hauria despertat els seus instints 

més primaris amb una decisió abassegadora i irrenunciable. Va haver de 

mossegar-se els llavis perquè no se li escapara un gemec triomfal, i, alhora, 

li va caldre fer un esforç considerable per no alçar-se del llit i escriure a la 

MAAS-06 la ressenya de la proesa assolida. I és que, tot i la sensació de 

triomf, tampoc no volia despertar les suspicàcies de Maria ni ferir el seu 

amor propi amb una constatació tan immediata d’aquell tombant en 

l’esdevenir amatori. 

L’endemà Emili es va despertar abans que sonara el despertador. 

Es va alçar del llit amb un optimisme desbordant que el conduí directament 

a la tauleta del despatx. Va agafar l’agenda i la va acariciar durant uns 

segons. Tot seguit l’obrí per la pàgina corresponent al vint-i-set de gener i 

hi va escriure acuradament:  

 

N-LL-TED-RH5 

 

                                         
5 De nit, al llit, temptativa de la dona, rebuig de l’home. 
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EPÍLEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquella vesprada, igual que totes les vesprades de diumenge en 

acabant de dinar, Emili va seure en una de les dues butaques, davant del 

televisor, per fer una becadeta. Aquella vesprada, igual que totes les 

vesprades de diumenge en acabant de dinar, Maria va agafar el 

comandament automàtic i va cercar un canal on emetien una pel·lícula per 

a públic familiar, típica de vesprada de diumenge. Emili, al seu torn, va 

agafar l’agenda i la va acariciar durant uns segons. Se la va mirar amb un 

esguard tal que per un moment li va venir al cap —i fins i tot s’hi va sentir 

identificat— la bestiola esprimatxada, blanquinosa i alopècica que havia vist 

al cinema en la pel·lícula d’El senyor dels anells —«no te la perdes per res 

del món, papà, és una canya!», li havia dit el seu fill Emiliet—, la qual 

acaronava amorosidament i passional l’anell en qüestió mentre repetia allò 

de «mi tesoro, mi tesoro» amb una veu que li recordava la del marcià aquell 

del cap gros que enlairava el dit com sant Vicent Ferrer i deia allò de «mi 

casa, teléfono». «Fotre, Emili, a tu t’hauria de contractar l’Spielberg eixe, 

amb tanta imaginació com tens», pensà mentre somreia per sota del nas. 

Tot seguit va obrir l’agenda per la pàgina corresponent al vint-i-quatre de 

desembre i hi va llegir: 
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N-LL-ID-TD-TH-TEC[HDA]-TD-FNC-CNC-FH6 

  

Quan va llegir el final d’aquell galimaties aparent, les lletres FH van 

fer que arrufara les celles amb preocupació. «Fallada de l’home. Hòstia, 

Emili, et fas gran a corre-cuita. Qui ho havia de dir! Tu, que de jove eres 

una cosa semblant a un poltre desbocat, i ara, mira-t’ho, en el moment més 

crucial... puf! Destrempat!» Tot i això, quan va parar atenció a la data va 

respirar alleugerit. El fet que fóra el vint-i-quatre de desembre constituïa un 

veritable plec de descàrrec. No en va, aquella nit s’havia gitat al voltant de 

les tres de la nit després d’haver begut, si fa no fa, un litre de cervesa —a 

les nou, abans de començar a sopar, ja se n’havien engolit dos litres entre 

tres (el seu cunyat Marià, el seu amic Ximo i ell mateix) mentre les dones 

preparaven el sopar—, mitja botella d’un reserva del noranta-cinc —tres 

botelles, se n’havien fet entre les tres parelles—, una o dues copetes de 

cava i quatre gintònics. Tot just va posar el cap damunt del coixí va intuir 

que s’havia passat de la ratlla. Coneixia a la perfecció la seua capacitat 

d’aguant i l’experiència li havia ensenyat, des de feia ja uns quants anys, 

que tot allò que sobrepassara el límit dels tres gintònics després d’un sopar 

amanit amb altres begudes, li produïa efectes no desitjats que consistien, 

bàsicament, en una sensació de mareig semblant a la d’un viatge amb 

vaixell i en una especial dificultat per trempar —i, en els darrers mesos, un 

mal de cap intens que començava al poc temps de gitar-se i es perllongava 

al llarg de tot el dia següent.  

 Després que es va llevar aquell pes de sobre —«normal, Emili, 

normal. Què volies, després de tot el que vas beure?», es disculpà—, va 

                                         
6 Podria resultar un passatemps interessant per al lector o lectora intentar descodificar 

aquesta fórmula; tot i això, oferesc ací la solució per si de cas algú no aconsegueix 
desxifrar el codi —cosa bastant improbable— o bé per si algú no té ganes de perdre el 
temps intentant desxifrar-lo. Heus ací la transcripció: de nit, al llit, iniciativa de la dona, 
tocaments de la dona, tocaments de l’home, temptativa de coit [home damunt], tocaments 
de la dona, fel·lació no completada, coit no completat, fallada de l’home. 
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acaronar un colp més l’agenda, tot passant-li la mà per damunt com si es 

tractara del llom d’un animalet o del seu fill.  

 —Pren —va dir oferint l’agenda a Maria, amb el gest solemne i trist 

d’aquell que es desprén del seu tresor més estimat, però amb la satisfacció 

de l’artista que mostra a la fi la seua creació artística més reeixida i secreta. 

 —Què és això? —preguntà Maria amb cara de sorpresa. 

 —El diari. 

 —El diari? Quin diari? 

 Maria va observar el rostre satisfet i seriós d’Emili sense acabar de 

comprendre a què dimonis es referia. Fet i fet ja havien passat un grapat 

de mesos des que Maria va desistir de demanar el diari a Emili, i ja gairebé 

se n’havia oblidat. Finalment, després d’uns segons de desconcert, hi va 

caure. 

 —Ah, el diari! —exclamà divertida—. Es veritat: ja ha passat un any. 

Ja tenia ganes jo de llegir-lo.  

 Maria va obrir el diari per la plana on hi havia la primera anotació, la 

del vint-i-sis de gener, i hi va llegir: 

 

N-LL-ID-C[DDA]-O2 

 

—Ene, ele doble, i, de, ce, de, de, a, o, dos? Ostres, Emili, què és 

això? M’hauràs d’explicar què signifiquen eixes lletres. 

Emili, envanit unflat d’orgull com mai no ho havia estat, va xiuxiuejar 

amb una veu engolada i condescendent:  

 —No patisques, dona. Pren. Ací tens la clau que t’ajudarà a 

entendre’l.   

 Emili li va oferir el foli acuradament doblegat que havia elaborat el 

vint-i-set de gener de 2006, feia gairebé un any, a la drogueria, on hi havia 

anotades totes les abreviatures i els seus significats. Maria va deixar de 

mirar la pel·lícula, que seguia el seu curs en la pantalla del televisor, i va fer 
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una ullada ràpida al diari, no exempta, però, d’atenció i interés. El fet que 

Maria deixara de mirar la tele —un fet tan inusual com insòlit— va acabar 

de satisfer les expectatives d’Emili, el qual vessava de joia. A mesura que 

la dona passava, tot i que amb certa lleugeresa,  les planes de l’agenda, el 

seu rostre anava adquirint una expressió cada vegada més incrèdula, fins 

que acabà reflectint un mena de barreja entre la sorpresa, el pudor, la 

vergonya, la curiositat, la diversió i, fins i tot, l’excitació. 

 —Bé —va concloure després de repassar el paper guia amb 

deteniment, alhora que apuntava un mig somriure—, l’hauré d’estudiar a 

fons, no creus? 

—Això espere —va respondre Emili, seductor. 

El gest de Maria tot agafant el comandament automàtic per apujar 

una mica el volum del televisor va ser el senyal que indicava clar i net que 

aquella vesprada ja n’hi havia prou i massa, de diaris, agendes i afers de 

parella. Emili no va tardar gens a fer la seua becaina habitual. No es va 

despertar quan Maria es va agenollar al seu davant, ni quan la mà de Maria 

agafà el seu membre i l’acaronà amb intensitat. Només una mica abans del 

final, encara que mig endormiscat, va ser conscient que la mà que manxava 

amb delicadesa el seu penis era una mà familiar, i que allò que estava 

succeint no era pas un somni ni una fantasia eròtica sinó quelcom ben real. 

Quan va acabar, Maria es va aixecar i va dir amb una picardia que Emili a 

penes recordava en ella: 

—Eme, o, hac. És aixina com s’ha de dir? No t’oblides d’anotar-ho, 

campió. 

Emili va veure com la seua dona desapareixia per la porta del saló. 

Després de torcar-se, es va alçar de la butaca i va anotar al diari la que ben 

segur seria l’última anotació de l’any. Tot seguit es dirigí a la cambra de 

bany per tal d’afaitar-se i dutxar-se abans de començar a fer els preparatius 

per al sopar de Cap d’any.  
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Eren quatre les parelles que es reunien habitualment per celebrar 

l’entrada de l’any nou, cada vegada a casa d’una d’elles de manera rotativa. 

Aquell any el sopar tocava a casa del seu amic Ximo. «Quina putada que 

hàgem d’agafar el cotxe», cavil·lejà  Emili mentre l’aigua calenta li 

regalimava cos avall i s’ensabonava amb energia. 

 Un colp dutxats, pentinats i ben mudats, Maria i Emili eixiren de casa 

carregats amb una safata amb pastissos que havien encomanat en la 

pastisseria de tota la vida del barri, una botella de cava i dos de vi. Tot just 

van pujar al cotxe, Maria va apartar del seient una agenda per tal de poder 

seure-hi. 

 —I això? —preguntà amb l’agenda en la mà. 

 —És l’agenda nova —contestà Emili somrient. 

 —És que penses tornar a anotar tot el que fem? —inquirí la dona 

amb un gest sorneguer. 

 Emili assentí amb el cap i amb un somriure picardiós. 

 —Ai, quin pillastre estàs fet! —exclamà Maria en un to farcit també 

de picardia, mentre li mossegava el lòbul de l’orella. 

 La vetlada a casa de Ximo va rutlar, si fa no fa, com la de tots els 

anys. Durant el sopar, tothom va menjar i beure a cor què vols. A mitjanit, 

a l’hora de les campanades, tothom va engolir, com tots els anys, els grans 

de raïm, amb més o menys encert, per commemorar l’entrada de l’any nou. 

Després de les felicitacions, les besades i les abraçades efusives, tothom 

va brindar amb cava i es va dedicar bons desitjos per a l’any entrant. En 

acabant, com tots els anys,  Ximo començà a exercir de punxadiscos 

mentre que Jaume inaugurava la barra lliure tot començant a amanir 

cubalibres, i les dones convidaven a ballar els hòmens al ritme de la música 

de Mecano, Abba i d’altres intèrprets dels 80, la dècada preferida per tota 

la colla. Com tots els anys, després de bona cosa de cubalibres i de balls, 

al voltant de les cinc de la matinada, tothom va plegar veles i va fer via cap 

a casa. 
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 —Et trobes en condicions de conduir? —preguntà Maria a Emili 

abans de pujar al cotxe. 

 Emili va bufar amb força abans de contestar.  

 —No patiu, altesa, que el vostre servidor us portarà sana i estàlvia 

al vostre castell en un tres i no res —digué amb veu teatral, bo i imitant amb 

gestos els cerimonials medievals.  

 Maria va emetre una rialleta moixa que evidenciava que l’alcohol que 

havia consumit l’havia enlairada a la gropa d’un nuvolet plàcid i agosarat 

alhora. 

 —Feu de mi el que desitgeu, bon cavaller —respongué mentre 

tornava a riure. 

 En pujar al cotxe, Maria va seure damunt de l’agenda. Quan va notar 

el seu contacte sota el cul, la’n va traure i se la va mirar sense saber què 

era fins que, després de fer memòria, se’n va recordar.   

 —Però si és l’agenda del meu xiquet —digué amb veu melosa 

mentre Emili ja conduïa per la carretera estreta i fosca que tornava del 

xaletet del seu amic Ximo—. És l’agenda on el meu home anota les cosetes 

que fem ell i jo sense que ningú les sàpia... 

 Emili va fer una ullada ràpida al rostre de Maria i hi va reconéixer 

l’expressió de les grans ocasions, les empremtes de la libidinositat més 

exacerbada, la presència inconfusible de la sensualitat més primitiva i, 

alhora, més sofisticada. Va somriure, satisfet, envaït també pels efluvis 

etílics que atiaven encara més les passions. 

 —Doncs ara —prosseguí Maria— esta xiqueta malvada et farà una 

coseta perquè pugues estrenar l’agenda del dos mil set conforme Déu 

mana. 

 Mentre pronunciava aquestes paraules, allargant-les i imitant la veu 

d’una nena petita, Maria va obrir, no sense dificultats, la bragueta d’Emili i, 

després d’acariciar el seu penis, abaixà el cap i començà a xuplar-lo amb 

avidesa, com no ho feia des de molts anys enrere. Emili se sentí transportat 
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per un núvol de plaer. Sentí com si tots els elements de la naturalesa es 

conjuraren aquella nit al voltant del seu membre. En realitat no es tractava 

de la fel·lació en si, sinó de tot allò que comportava aquella fel·lació: el 

retrobament amb una pràctica gairebé desapareguda de la seua vida 

marital, si més no en aquell lloc i en aquelles circumstàncies; l’avidesa, la 

luxúria, la lubricitat que manifestava Maria en aquell moment, una 

obscenitat que trobava a faltar també des de feia temps en la seua parella; 

i el diari, sobretot i per damunt de tot, el diari, un diari amb les pàgines 

encara en blanc, que aquella nit perdria la seua virginitat de la millor manera 

que es podia perdre. El fet de poder anotar aquella experiència en l’agenda 

l’excitava fins a uns límits inimaginables. Emili sentia com una escalfor 

intensa li recorria el cos sencer, com el cor se l’inflamava de passió mentre 

onades de fruïció li envaïen els sentits, d’un en un i sense excepció.  Emili 

es va sentir tan feliç que, amb els ulls mig aclucats, pensà que res ni ningú 

podria fer-lo tornar mai d’aquell estat d’embriaguesa, d’aquell abís orgàstic 

al qual es precipitava per moments.  

Les sacsades violentes de l’automòbil trontollant pel voral de la 

carretera i els crits espantats de Maria, que va abandonar immediatament 

la feina a què es dedicava amb deler, el van traure sobtadament d’aquella 

mena d’èxtasi en què s’havia submergit. Emili va frenar violentament però 

no va poder evitar que el cotxe se n’eixira i que les rodes de la dreta 

s’encaixaren en una mena de sèquia que discorria paral·lela a aquella 

carretera estreta i mal asfaltada. Quan es van aturar definitivament, el cotxe 

havia quedat mig bolcat sobre el lateral dret. Emili, amb el cap 

completament emboirat, senti els plors nerviosos de Maria. Després d’una 

estona, va començar a prendre consciència de la situació. Es va deslliurar 

del cinturó de seguretat i va abraçar la dona tot mirant de tranquil·litzar-la. 

 —Au, vinga, no plores, dona —la calmà—. Et trobes bé? Tens mal 

en algun lloc? 
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 Maria, una mica més tranquil·la, negà amb moviments de cap sense 

deixar de ploriquejar. 

 Emili va obrir la guantera i en va traure la documentació. Hi va regirar 

els papers fins que va trobar la targeta de la companyia d’assistència en 

carretera.  

—Hala, vinga —continuà—, eixim del cotxe. 

Emili obrí la porta del conductor i, amb prou esforços, aconseguí eixir 

de l’auto. A continuació allargà la mà a Maria i la va ajudar a eixir-ne també. 

Un colp fora, l’abraçà. 

—Estàs bé? 

Maria assentí amb el cap. 

—I tu?   

—Una mica adolorit, però bé. Vinga, agafa el mòbil, telefona a este 

número i digues que ens envien una grua.  

Mentre Maria començava a teclejar el número, Emili va tornar a obrir 

la porta del cotxe i va mirar al seu interior. Hi va veure al terra l’agenda. Una 

ràfega de sensacions li va recórrer el cervell en un tres i no res. Es va mirar 

la bragueta, encara oberta, i va tornar a mirar l’agenda. Amb decisió, va 

seure al seu seient i va agafar l’agenda. Va furgar a les palpentes per la 

guantera. Un somriure de satisfacció li va il·luminar el rostre quan hi va 

trobar un bolígraf. Solemnement va obrir l’agenda per la primera plana i hi 

va retolar: MAAS-07. A continuació va cercar la plana corresponent a l’u de 

gener i, més feliç que el món, hi va escriure:  

 

M-CO-ID-F[AS]-OH7 

  

 

 

                                         
7 De matinada, al cotxe, iniciativa de la dona, fel·lació, asseguts, orgasme de l’home.  


