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«Love is the drug»

roxy music
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39

«Your love is the place where I come from»

teenage Fanclub

Subjecte, verb i predicat. Una sola frase. O qui ho prefereixi, una 
expressió. Aquesta:

—Salvi, el meu pare, a la teva edat ja era avi. 
La paraula clau és avi. La pronuncia la mare el dia del meu ani-

versari. Ho fa en presència del meu germà i la seva xicota, una bonica 
mataronina de nom Gisela. Però la paraula, un cop dita en veu alta i 
adreçada a la meva persona, no marxa. No es desfà com el fum o no la 
fulmina una força devastadora, invisible però present. Es queda al dinar 
familiar, d’aniversari, com si s’hagués autoconvidat, per a anar rebotant 
pel meu cervell fins a desencadenar una pluja de paraules similars, la 
més potent de les quals és iaio.

Repeteixo: iaio. 
Soc un nen, penso. Un puto nen de bava. Va i la meva mare em diu 

avi. O iaio, és igual.
I malgrat que tot plegat és inofensiu —entranyable, fins i tot— i que 

soc un nen que ni està casat ni té fills ni n’espera, el mot iaio té la capaci-
tat de replantejar la meva situació en el mapa del món. I el que és pitjor, 
desperta en mi tota mena de records. Records que són molt més que 
records. Són cites, noms, cognoms, melodies, frases, situacions, escenes, 
escenaris, llibres i desitjos —alguns de complerts i d’altres, la majoria, 
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6 Damià del Clot i Trias

no— que brollen de cop. Ho fan amb una generositat envejable, com 
si haguessin estat esperant el moment de ser invocats a partir d’una pa-
raula clau. Una contrasenya o alguna cosa per l’estil.

Però va i desperten. S’alcen. Es despleguen pel meu cervell.
Hi transiten amb una claredat insultant. Insultant si es té en compte 

que molts d’aquests pensaments els tenia més que enterrats en el ce-
mentiri de la desmemòria.

Hi ha una classe de pensaments que un difícilment oblida. Són els 
sentimentals. Encara que en realitat no són ben bé pensaments, són 
vivències. O millor, experiències. Afortunades, desafortunades, més bo-
nes, més dolentes, però no assoleixen mai el caràcter d’indiferents. Les 
parelles, els rotllos —d’una nit o de moltes nits—, les xicotes formals, 
les amants i els amors platònics. Aquell racó de bar, el paisatge fugaç 
però hipnòtic, aquella tonada que ha quedat gravada en una part del 
disc dur del cervell. Impossible d’oblidar. Sempre hi ha una excusa, un 
detall, una cançó, un sabor, un perfum o una imatge que et retorna a 
un moment vital. I allà, en el moment, hi ha una noia. I aquella noia 
sempre, o quasi sempre, et fa replantejar la teva situació al món. 

Era ella?
Aquesta és la pregunta, encara que en realitat la interpel·lació és més 

extensa. Alguna cosa així com: era ella la que m’hauria d’haver convertit 
en pare? O: era ella la que havia de fer de mi un home de profit? O: era 
ella la que m’havia de fer immensament feliç?

Difícils respostes a preguntes d’aquesta naturalesa. Impossible retor-
nar físicament al passat per a esbrinar-ne, ni que sigui per indicis, el de-
senllaç. Un cantautor madrileny deia que no hi ha pitjor nostàlgia que 
anhelar el que no va succeir mai. Cert. Tendim a pensar que el passat 
incert hauria estat millor que el present conegut.

Jo hi penso sovint.
I la paraula avi —o iaio— ha provocat un moviment tectònic de 

pensaments que em fa retornar al passat sentimental. Fer retrospectiva 
sentimental. I són allí. Elles. Jo. Però jo ja no soc jo. O el jo que era 
abans.

Avui faig quaranta anys… Una veu llunyana —un altre cop la meva 
mare— diu:

—A les quatre de la tarda encara no havies nascut.
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7Revival

La dada no és rellevant. O no és excessivament rellevant. Però mal-
grat que cada aniversari la dada és invocada com si fos nova, aquest 
cop hi reflexiono durant nanosegons: encara no he fet els quaranta. Si 
la natura compleix el seu cicle, els faré. I si hagués d’invocar un desig, 
voldria que totes les noies amb les quals en un moment o altre dels dar-
rers quasi quaranta anys m’he relacionat o m’he intentat relacionar amb 
més o menys èxit —o, simplement no m’he relacionat mai perquè han 
esdevingut amors impossibles, o m’hauria agradat relacionar perquè en 
el seu moment van ser amors platònics— vinguessin a felicitar-me. 

Quaranta anys. Soc un nen. O noi. Però la meva mare no ho pensa 
així. 

Iaio. 
La paraula. La situació. Els records. 
Retrospectiva…
O millor, revival.
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ANNABEL

manual de l’onanista

«La gente son comparsas en su vida
que ella recicla en cada instante»

la mode

Als tretze anys llegia la Popular 1, que després retallava per a de-
corar la paret de l’habitació o la carpeta d’anar a l’escola. Era fan de 
La Mode perquè el meu germà gran era fan de La Mode. Devorava 
bosses de pipes Churruca sempre que en pogués escopir les clos-
ques a terra. Preferia el Bonny al Tigretón. Abusava de l’exercici de 
rebobinar aquelles cançons que m’inspiraven per a poder-les escol-
tar eternament. Maldava per les samarretes de grups musicals que 
s’estampaven en una botiga de les Rambles, el nom de la qual no 
recordo. Vaig constatar que era negat per als esports, per a les mate-
màtiques, per a la física i la química. M’agradava el cinema de sang i 
fetge i la mare del meu veí del davant. Mirava les porno codificades 
del Canal Plus amb ulls xinesos. Era un fan incondicional de les 
portades d’Interviú. Més encara: aquelles portades van ser el primer 
estímul per a iniciar-me en l’únic esport que acabaria dominant: 
l’onanisme.

Un dia que recordo perfectament vaig enterrar les portades d’In-
terviú per una cosa millor: una barreja de realitat i ficció. O sigui, per 
una història imaginada amb base real. La base real era una noia. La 
imaginació la posava jo a partir de les poques coses que coneixia sobre 
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9Revival

el sexe. Suposo que aquell dia, sense saber-ho o sense ser-ne conscient, 
vaig decidir que volia ser escriptor.

Dormia. Un soroll constant, persistent, quasi físic, s’infiltrava en el 
meu son. Impossible discernir si era real o fruit del meu subconscient. 
Quan el vaig identificar, sorpresa: era la remor d’un capçal de llit en 
picar contínuament contra la paret. Quan em vaig despertar, la remor 
persistia. Ja no era somni. Era una realitat que es manifestava, tossuda, 
a l’habitació del costat. Algú estava follant. O dit d’una altra manera: el 
meu germà estava follant amb algú.

Que ho recordi, mai abans no havia sentit algú follar. I com que el 
soroll insistia, ara amb l’afegit dels gemecs, no podia tornar a agafar 
el son. Imaginava. Com deu ser ella? Com s’ho deuen estar fent? Sentia 
somriures entremaliats. Algun crit. Impossible intentar dormir. Anava 
trempat, així que vaig optar per masturbar-me. No era el primer cop, 
però sí el primer que m’acompanyava una banda sonora de remors prò-
pies d’una intensa activitat sexual.

I va ser llavors, en aquell precís instant, quan tot es va desencadenar. 
Vaig sortir de l’habitació directament al bany per a netejar el rastre 

de l’ejaculació. Vaig obrir la porta i allí estava: morena, prima, i em 
mirava com si fos un tarat.

—Què fas aquí?
—És casa meva. Dormo aquí al costat —vaig balbucejar mentre 

assenyalava amb un dit amb rastres de semen la direcció de la meva 
habitació.

Ella no va dir res, com si les meves paraules no les hagués sentit. O 
com si el que havia dit no li importés. Pudia a sexe, n’estava segur. No-
més que aleshores encara no sabia identificar aquella olor. Vaig marxar, 
no sense abans agafar un rotlle de paper higiènic. En tornar a l’habita-
ció, vaig tenir l’estranya sensació d’haver viscut un moment especial. 
Mentre intentava esborrar qualsevol empremta d’activitat sexual, no me 
la podia treure del cap. Estava nua. I el millor de tot: a penes havia fet 
cap gest per dissimular la nuesa. El que més nítidament recordo és el 
pèl púbic: el portava retallat, com si fos una línia vertical de forma va-
gament rectangular. També recordo un pírcing al melic i uns pits petits 
amb uns mugrons força foscos. Em vaig dir que aquell cos era el mateix 
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10 Damià del Clot i Trias

que s’entregava, minuts abans, a l’habitació del costat. Vaig viure un 
moment de pànic. O de por de no recordar per sempre més aquelles 
imatges que bategaven pel meu cervell adolescent.

El meu germà és un afortunat, vaig pensar. No crec que sigui la 
primera.

Li dirà que m’ha vist? Sabrà que m’acabava de fer una palla?
Vaig enganxar l’orella a la paret. Escoltava Arponera, d’Esclarecidos. 

La música m’impedia captar cap altra remor que denotés sexe, com si 
escoltessin Arponera ocults en el silenci. O com si ella hagués marxat 
enmig de la nit.

Entre pensaments i elucubracions, em vaig adormir.
En despertar-me, en el que era el dia u d’una era desconeguda, vaig 

tornar al bany on tot havia començat. Quan vaig obrir la porta, era allí. 
Altre cop nua. Ara sí que em vaig disculpar. Vaig fer el gest de marxar. 
Però unes paraules em van aturar.

—Per mi no marxis. Et pots quedar.
Dubtes. No sabia què fer. Finalment, vaig marxar.

Amb el temps la vaig tornar a veure. No era la xicota oficial del meu 
germà, però sí un rotllo amb certa continuïtat. Es deia Annabel. No 
vaig ser jo qui ho va preguntar, va ser la meva mare.

—Qui és la noia que ve sempre a casa?
—L’Annabel.
—Sortiu junts?
—Pse.

Una altra nit, més o menys a la mateixa hora, la remor intermitent va 
tornar a manifestar-se. S’alternava amb petites confessions que intuïa se-
xuals. Dormir semblava impossible. Anava empalmat, circumstància que 
dificultava la relaxació total. Però aquest no era el motiu pel qual em cos-
tava agafar el son. El motiu era els meus intents de parar l’orella per sentir 
de què parlaven. Quan la conversa s’aturava, sabia que havien reiniciat els 
preliminars. Si paraven i no sentia gemecs, significava que havien aturat 
el sexe. Però una estona després, sense adonar-me que tot havia començat 
altre cop, el soroll era intens. El repic constant del capçal contra la paret, 
els gemecs, més o menys profunds, més o menys constants, i els murmuris. 
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En un moment indeterminat es va fer una mena de silenci. Vaig imaginar 
l’escena: despullats, havien encès una cigarreta que s’anaven passant mentre 
comentaven la jugada. O sigui, si el sexe havia estat bo o calia millorar en 
algun aspecte. Variar postures i aquestes coses. Un pensament em va venir: 
com ho faré, jo? Amb qui ho faré? Un darrer pensament: m’agradaria que 
fos l’Annabel, la mateixa noia que restava nua al llit del meu germà. De cop, 
una remor de passes va aturar les il·lusions. Era ella, que havia anat al lavabo. 

Em vaig dir: és ara.
En el passadís, remors indicaven que el meu germà posava un disc. 

Millor, vaig pensar. Significava que es quedava al llit, estirat en pilotes 
fumant-se una cigarreta i taral·lejant el tema que hagués posat. Davant la 
porta del lavabo, em vaig empassar saliva. En obrir, era allí. Com sempre, 
despullada. Ara, rentant-se les dents. La meva resposta va ser aferrar un 
raspall i fer el mateix. Mentre em rentava o feia veure que em rentava les 
dents, em vaig fixar en els seus pits. Malgrat que eren petits, encaixaven 
a la perfecció amb el cos prim i fibrat que s’exhibia davant meu. Era un 
cos molt femení amb un no-sé-què de masculinitat. Probablement era la 
seva falta de quilograms. O que portava els cabells curts. Glopejava aigua, 
l’escopia i repassava les dents —molt blanques, excessivament blanques. 
Es va girar cap a mi, es va acomiadar i jo em vaig quedar allí, mirant-me 
al mirall.

En tornar a l’habitació, em vaig masturbar i em vaig adormir. 
No em va despertar cap remor. Deuen estar dormint? Ella deu haver 

marxat? Estava estirat al llit. Esperava o, més i tot, maldava per algun indi-
ci de vida —o d’activitat sexual— a l’altre cantó de la paret. Com que no 
es produïa, em vaig posar nerviós. Recordava el seu cos nu. El cul prim i es-
velt. Els pits de mugró obscur. Els cabells quasi rapats. El pèl púbic retallat. 
Tornava a anar trempat. Me la vaig pelar. I de cop, les passes. En un primer 
moment vaig pensar que eren passes del meu germà. Vaig ser prudent. Em 
vaig esperar. Quan vaig intentar entrar al lavabo, estava tancat. Era ell. Vaig 
tornar a l’habitació fent-me a la idea que l’Annabel ja havia marxat.

El dissabte següent tot va canviar. Cap a millor.
Quan l’Annabel va arribar a casa, el meu germà no havia arribat. La 

mare estava treballant i no arribaria fins tard. L’Annabel em va pregun-
tar si es podia quedar a esperar-lo. Sí, vaig respondre. Vaig aprofitar per 
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12 Damià del Clot i Trias

a ensenyar-li la meva col·lecció de discos. Em va confessar els que més li 
agradaven: el primer, el de Golpes Bajos; el segon, La Mode, i el tercer, 
va dir, el de radio Futura. La resta no li agradaven. O si li agradaven, va 
ometre la informació. Potser per a no ofendre’m.

Vaig oferir-li alguna cosa per a beure mentre el meu germà no arriba-
va. «Una birra», va dir. Per a quedar bé, vaig respondre que ella mateixa 
podia agafar-la. Eren a la nevera. En aixecar-se, vaig delectar-me amb 
un cul que encaixava a la perfecció en uns Levi’s 501. Pocs segons des-
prés va sortir amb una San Miguel.

—Tu no m’acompanyes?
—No —vaig respondre.
Aleshores va ser ella qui va agafar el control de la conversa. 
—Tens xicota?
—No.
—Per què?
—No ho sé.
—T’agradaria tenir xicota?
—No ho sé. 
—Com és que no ho saps? No t’agrada cap noia?
—Per ara no.
—No m’ho crec.
—El què?
—Que no t’agradi cap noia.
—Doncs és veritat. Ara no me n’agrada cap.
—I jo, no t’agrado?
—Ets la xicota del meu germà.
—Això no és del tot correcte. Som amics i prou.
—Però…
—T’agrada el meu cos?
Silenci.
—T’agrada o no?
Silenci.
—Avui, al lavabo, t’ensenyaré una sorpresa.

Tenir un germà gran té inconvenients. Reps calbots. Ets conegut per 
ser el germà petit de. Et puteja quan menys ganes tens de ser putejat. 
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I tens les de perdre en cada disputa. Però té significatius avantatges. 
Venen ties a casa, a les quals fas gràcia i acabes coneixent perquè ets el 
germà petit de. Estàs al dia de les novetats musicals, coneixes grups que 
ningú no havia escoltat i parles de música, de cançons, amb una autori-
tat que ningú o quasi ningú no pot discutir.

El meu germà va començar a treballar de jove —amb prou feines va 
superar el segon de BUP—, la qual cosa em permetia l’accés a material 
musical que, si no hagués estat per ell, no hauria escoltat mai. Tret que, 
és clar, robés discos. Però era quasi impossible robar-los; llibres, sí, però 
vinils, no.

Va ser aleshores quan vaig començar una activitat, que més tard es 
va tornar en obsessió, que m’ha acompanyat fins avui: construir la meva 
col·lecció de discos —amb el temps s’hi van sumar els CD i els llibres. 
Quan en vaig tenir uns quants, sempre que podia, l’ensenyava. La gran 
majoria, discos que arreplegava del meu germà. Ell a penes ho notava. 
No els guardava i, un cop escoltats, els deixava o els regalava. L’Annabel 
va ser la primera noia a qui vaig tenir l’oportunitat d’ensenyar la meva 
col·lecció —en fase incipient— de vinils.

Tenir un germà gran també em permetia estar al dia de les discote-
ques.

I estar al dia de les discoteques, als tretze o als catorze anys, és molt 
important per a no quedar relegat al pou dels rars, dels losers o dels vul-
gars. Sabia que l’Òscar anava a Quatro i a El Liguero de Marta. També 
a Nivell o Spinaker. Si podia, li agafava samarretes de promocions que 
feien a les discos. Me les posava, malgrat que sabia que em quedaven 
com el cul. Eren de licors o de grups musicals. A mi em feien l’efecte de 
sentir-me més gran. O més modern. A ell no li feia gens de gràcia que 
les agafés, i algun dia m’havia caigut algun calbot.

No gaires, però algun sí.

Tot semblava repetir-se. Però només ho semblava. Perquè aquell dia 
—el que vaig ensenyar la col·lecció de discos a l’Annabel— el meu 
germà va arribar tard i begut. S’havia passat de rosca en algun bar en 
companyia dels seus col·legues.

—No t’esperava —va dir en entrar.
—No havíem quedat —va dir ella.
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14 Damià del Clot i Trias

El meu germà no va continuar la conversa. Va penjar la jaqueta 
d’aviador en algun lloc del menjador i va marxar cap a la seva habitació. 
Abans va passar per la cuina per a emportar-se les birres que quedaven. 
Ella el va seguir escales amunt. Uns minuts després era jo qui pujava a la 
meva habitació. Els vaig sentir discutir. No era una discussió gaire vio-
lenta, però prou pujada de to per a saber que o follaven o ella marxava. 
Van optar per la primera. Ho sentia tot estirat al llit. Empalmat, sí, però 
tranquil. Sabia el que passaria. Preferia no avançar-me. També m’havia 
despullat. Suposo que per a fer més real l’escena d’onanisme que aviat 
protagonitzaria. Acabat el coit, cigarreta i conversa. Uns minuts des-
prés, unes passes s’acostaven a la porta. Em tocava a mi. Vaig esperar 
uns segons abans d’adreçar-me, nu, al lavabo.

Vaig obrir. Ella era allí, també nua, suada, perfecta. El tuf d’intensa 
activitat sexual em va resultar desagradable. Però no puc dir que sentís 
rebuig; més aviat excitació.

No s’estava rentant les dents ni res que s’hi assemblés. Estava dreta, 
davant del mirall. Em va rebre amb un somriure que vaig interpretar 
entre seductor i mordaç. Semblava no reparar que estava despullat.

—T’estava esperant —va dir.
No vaig dir res. No sabia què dir. Segurament les meves galtes van as-

solir un color rogenc que em va ser impossible evitar. Anava empalmat, 
però ella a penes s’havia fixat en la meva anatomia prepubescent. Ni en 
la meva fava recentment sacsejada.

—No veus res diferent en el meu cos? —va preguntar, letal.
El vaig mirar. O millor, em vaig delectar mirant-lo. Ho vaig fer cons-

cient que ella volia que el mirés i que m’estava mirant com el mirava. 
No sé si m’explico. Jo també volia que em mirés a mi, però no ho feia.

—Mira’m bé. Vull que em diguis què ha canviat —va dir com si fos 
una ordre.

Observar una anatomia que no oblidaria mai més mentre tingués 
memòria era una cosa; una altra era contemplar-la sabent-me vigilat. 
No podia no fer-ho. Aleshores va abraçar-me la sensació que ho havia 
vist però que m’havia passat per alt. Més encara: ho tenia al davant. En-
tenia a què es referia. Però era incapaç de dir-ho. Seguia mirant, allar-
gant al màxim una situació que sabia que no tornaria a viure ni en set 
vides. En cap moment vaig valorar què podia passar si entrava el meu 

Revival.indd   14 04/07/18   12:43



15Revival

germà. Unes conseqüències devastadores per al meu físic. Probablement 
ja estava dormint la mona.

—La xona —va dir—. No la veus diferent?
Va fer un gest amb la cintura, estrenyent el cul i ressaltant la vulva. 

Aleshores ho vaig veure. La portava absolutament rasurada. Ni un sol 
pèl. Ni rastre d’aquell disseny vagament rectangular. Aquesta era la no-
vetat.

—T’agrada?
No vaig respondre. Hauria volgut preguntar-li què li semblava la 

meva polla, si la volia tocar o si la volia llepar. No m’hi vaig atrevir. No 
era capaç d’articular cap paraula, i molt menys una frase amb subjecte, 
verb i predicat.

—Me la vaig afaitar ahir —va dir—. La vols tocar?
El silenci era tan espès que podia sentir-se el batec accelerat del meu 

cos nu. Els nervis frustraven qualsevol reacció que el meu cervell pogu-
és articular. Estar bloquejat era poc. L’Annabel va fer un gest. Per uns 
nano segons vaig pensar que m’agafaria la cigala i la sacsejaria. O sigui, 
que em faria una palla. No. Em va aferrar la mà, la va situar al seu en-
trecuix i la va passar en direcció de baix a dalt. Uf. Vaig notar un estrany 
tacte llefiscós, com de saliva o baba.

Era la primera xona que tocava.
Ella va marxar. Jo vaig esperar, nu, excitat, perplex i golut, una esto-

na abans de tornar a la meva habitació.
Quan vaig retornar a la meva intimitat, em vaig estirar al llit. Em 

vaig olorar la mà no poques vegades i, amb la mateixa mà que havia to-
cat xona l’olor de la qual m’embriagava, em vaig masturbar. Aquest cop 
no vaig trigar a adormir-me. Si aquella nit van discutir, no ho vaig saber.

Mai més no vaig tornar a veure l’Annabel.

Cinc. Ni deu, ni tres. Cinc.
Nick Hornby comença Alta fidelitat enumerant les cinc ruptures 

amoroses més memorables de tots els temps. Insinua que la llista po-
dria haver estat més llarga; potser sis, o vuit, o deu, o més. Però és de 
cinc.

Després, el llibre et revela que no és Rob Fleming qui té la dèria 
de computar les seves preferències de cinc en cinc; és en Barry, el seu 
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dependent a Championship Vinyl. En Barry, i també en Rob i en 
Dick, pensen, respiren i parlen en clau de llistes de cinc. Ni deu, ni 
tres. Cinc.

Des que vaig llegir el llibre no m’he pogut quedar al marge de les 
llistes. Tothom fa llistes. Llistes d’assignatures, de la compra, de destina-
cions de vacances, d’hotels, de polítics, de futbolistes, de grups musi-
cals. Amb el temps, el número cinc va anar agafant importància en la 
meva vida, una importància que no només se circumscrivia al material 
de les llistes que feien en Rob, en Dick i en Barry. Ells en van ser uns 
pioners. O uns referents. O un model per copiar. Jo m’hi vaig sumar, 
només que d’una altra manera.

O millor, vaig adaptar-ho.
Perquè durant l’adolescència vaig desenvolupar una mania. O una 

forma de fer. Tot eren llistes, en part perquè la meva mare em com pel·lia 
a fer-les. M’encarregava anar a comprar i ella mateixa em dictava la llista 
de la compra. Després, verificava compra, llista, preus, import lliurat i 
canvi. Era una mesura d’ordre. Una forma d’autodomini. O de conten-
ció de la despesa, per dir-ho en termes comptables. El cas és que em vaig 
familiaritzar amb la manera de fer. Apuntava els discos que volia escol-
tar, els temes que m’havia de gravar, els grups que m’agradaven més. La 
tècnica també em va servir en els estudis. No vaig trigar gaire a introduir 
una variable important: l’ordre. Ordre de preferència, de millor a pitjor 
o de pitjor a molt pitjor. Hi havia llistes positives i altres de negatives. 
Amb Alta fidelitat vaig introduir una segona variable: la limitació. Cinc. 
Ni més, ni menys. Però vull pensar —i crec que és així— que el primer 
de fer llistes vaig ser jo.

Les cinc pel·lícules que han contribuït més a perfeccionar l’art de la 
masturbació —la meva i la de molts dels meus coetanis— són:

1. 9 ½ weeks, d’Adrian Lyne.
2. Instint bàsic, de Paul Verhoeven.
3. Bolero, de John Derek.
4. Las edades de Lulú, de Bigas Luna.
5. Emmanuelle, de Just Jaeckin.
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TXELL

Petons de piruleta

«Labios de fresa, sabor de amor»

Danza invisible

El guió podria ser aquest: es coneixen en una festa universitària. 
Comparteixen copes, rialles i el llit d’una habitació d’estudiants. El pri-
mer comiat el segellen amb un petó molt llarg. Ella té gust de dentífric 
de maduixa. Ell, de ressaca. Abans, s’han intercanviat els telèfons. Un 
dia després, ell li truca. Primera cita. Segona cita. Tercera, quarta i cin-
quena. Bons restaurants. O, si més no, sofisticats. A ella li agrada la se-
guretat que ell desprèn. A ell li agrada tot d’ella. La cita següent —la 
sisena— és un cap de setmana romàntic. La destinació, París. Compres, 
passejades, confidències i sobredosi d’amor. Ella no hi havia estat mai, 
a París. Ell sí, però prefereix amagar aquesta circumstància. És la pri-
mera mentida de les moltes que farciran la seva relació. Una relació que 
passarà per totes les fases cinematogràfiques —i literàries— de l’amor: 
enamorament, crisi, ruptura, reconciliació i matrimoni. Al final, plors 
i aplaudiments.

No sé si el guió de la primera pel·lícula que vam veure plegats va ser 
aquest o s’hi assemblava. Encara que el film era el menys important. 
Tenia quinze anys i era la primera cita —oficial. La recordo així: nervis, 
suor, malentesos, sobreentesos i silencis. Molts silencis. Però el que més 
recordo d’aquella tarda al cinema és el primer frec. El primer contacte. 
La seva mà i la meva tocant-se. O intentant-se tocar. L’olor. El desig. 
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