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el MenoVell de soR AlBA 
(confessió mecanoscrita —i un xic grollera— de 

mossèn Perpetu Piula, prevere)

Ara que als cent dos anys noto com al meu cos li costa 
cada cop més d’acabar el dia; com, tot i anar sempre a poc 
a poc i pas a pas, les mans em tremolen cada vegada més i 
les cames em fan figa, i com l’esfínter se’m relaxa sovint, 
i deixa anar, talment com si s’estripés, cops d’aire calent i 
embafador i ventades boiroses que ensutgen les parets; ara 
que m’acosto a la fi i que sé que no viuré gaire més; ara, 
dic, em decideixo a escriure i descriure la relació immoral 
i depravada que vaig mantenir amb una germana de clau-
sura d’un monestir de la província de Barcelona. I ho faig 
perquè així demostraré a déu nostro senyor, el meu únic 
confessor a aquestes alçades de la història, el penediment 
que sento a fi que em comprengui i pugui perdonar-me, 
així com acollir-me en la seva infinita misericòrdia. Que 
ja fa massa anys que m’arrossego i serveixo la causa, i ja 

Alfred Sala

Guanyador del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2006 
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tinc ganes de desfer-me d’aquest cos tronat i pecaminós 
per sentir-me alliberat i poder compartir amb àngels i 
sants la glòria celestial. sé que no l’obtindré tota, però em 
donaré per satisfet si només puc gaudir-ne un instant.

estic convençut que nostro senyor comprendrà i 
perdonarà també la meva còmplice de pecat, una dona 
humil i temorosa, la luxúria de la qual s’ha d’entendre 
en el context de la passió desenfrenada, però tanmateix 
humana, que ens ha dut plegats en un remolí irrefrena-
ble d’emocions turbulentes durant gairebé tres quarts de 
segle. 

Tot va començar, doncs, fa uns setanta-cinc anys, quan 
cap dels dos no havia complert encara la trentena…

Cada dia, i des de feia un parell de primaveres, jo 
anava a fer missa de matines a les monges d’un convent 
del qual, per respecte a les germanes, evitaré esmentar el 
nom.

en acabat, per compensar-me el desplaçament i agra-
ir-me el sant ofici, em donaven l’esmorzar en una tau-
leta de la cuina.

Quan l’encarregada dels fogons era sor Ramona —una 
fembra peluda i oronda, d’enormes natges flonges que li 
arribaven al garró—, jo sempre acabava amb mal d’estó-
mac a mig matí, pels ous ferrats recremats que la molt 
bruta em solia fer. 

Però quan la cuinera era sor Alba, aleshores el seu pa 
amb tomàquet amb llonganissa de Vic o anxoves de l’es-
cala era un regal per al meu estómac, i jo, reviscolat des-
prés de dir missa en dejú per la potència d’aquell esmor-
zar tan sa i autòcton, m’eixorivia i notava com els meus 
instints més elevats volien gaudir de la joia de viure.

Alfred sala
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ARRAMPICARe dIVeRTendonsI

Jordi Boladeras

Accèssit del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2006
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Josep Maria Torras Homet i Joan nubiola i Callís formen una 
de les cordades que més temps fa que recorre les roques i que mi-
llor coneix el folklore i la toponímia montserratina; molts noms 
de roques han estat batejats per ells. des de 1946 han escalat a 
Montserrat una a una totes les seves agulles estimades, en ocasions 
obrint rutes pels racons més desconeguts de tot el serrat. Actual-
ment se’ls reconeix com la cordada més centenària de Catalunya i 
el seu lema és “Arrampicare divertendonsi”. el recorregut d’aquesta 
via és el més clar exponent del seu lema: diversió en joc de llums i 
ombres. en l’actualitat és la gran clàssica de tota la paret nord-oest 
de sant Jeroni.

Antonio García Picazo 

Montserrat, ascensions de llegenda 

—no puc més, Greta! 
—escorre’t, Max, ja et pots escórrer quan vulguis i on 

vulguis. 
la noia el va embridar per la cintura, badant-se tota, 

i la polla d’en Max no va necessitar cap manual d’ins-
truccions per ficar-se dins d’aquella altra xemeneia que 
el rebia, xopa i calenta, amb tots els honors. la va pe-
netrar i amb ben poques batzegades en va tenir prou. el 
pobre noi portava massa dies frisant. ella, també. Tots 
dos panteixaven i grunyien com senglars en zel. en Max 
va descarregar espasmòdicament tres enormes lleterades 
mentre la Greta, clavant-li els dits crispats a les galtes del 
cul, va desbocar el seu vaivé salvatge amb tanta força que 
a ell li costava de mantenir l’equilibri damunt d’aquella 
poltra indomada. Tres crits modulats en estèreo, provi-
nents de misterioses regions orgàsmiques que la mateixa 
Greta desconeixia, van rebotre en l’enorme paret nord-
oest de sant Jeroni que els acollia i es van projectar per 
tot Catalunya fins arribar a les altes muralles del Pirineu, 

Jordi Boladeras
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d’on també van sortir expel·lits i van multiplicar l’eco fins 
al País Valencià, la Catalunya del nord, la Franja i ses 
Illes. Fins i tot a un alguerès li va sembla oir un crit de fe-
licitat provinent de la mar. Pocs minuts després, amb els 
ulls mig aclucats i el Max reposant damunt seu, mentre 
amb els dits li dibuixava mandales a l’esquena, la Greta 
monologava en veu alta.

—Aquesta paret, aquestes formacions arrodonides, 
aquestes xemeneies i aquestes frondes arbrades que les 
enramen per la base són l’homenatge geològic de la Terra 
a la sexualitat universal. un monòlit gegantí com el Ca-
vall Bernat és un regal que els déus van plantar perquè 
els humans poguéssim adorar el Carall d’en Bernat o de 
Qui sigui. Totes les protuberàncies que presenta aquest 
mont —serrat per l’evolució tel·lúrica del planeta— res-
ponen a la voluntat còsmica que respectem el caos natu-
ral i la fractalitat que ens envolta. Tota la muntanya és 
plena d’un mateix màgic recurs equacional repetit fins a 
l’infinit: arrodoniments com caps, espatlles i pits; corbes 
com malucs, cuixes i panxes; ous com testicles i ovaris; 
avencs, entrants i xemeneies com vulves, vagines i re-
gueres; orificis com anus i boques; balmes com sotapits, 
sacsons i aixelles; monòlits com membres; plaques llises 
com esquenes i omòplats. Montserrat no és una verge. 
és una mare fecunda i fecundada i al mateix temps és un 
pare fecundador. és l’androgin fet muntanya que ofereix 
tots dos sexes als quatre vents i demana festes orgiàstiques 
que l’invoquin. Montserrat som nosaltres celebrant amb 
amor el nostre amor. Montserrat, amor meu, sempre serà 
el nostre tòtem particular. 

Arrampicare divertendonsi
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en Què Pensen els HoMes?

Ramon Pardina

Finalista del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2006

Tot va ser obrir els ulls al matí i, ràpidament, ado-
nar-se que passava alguna cosa estranya. Va fer girar el 
cos lentament, feixugament, fins a col·locar-lo en posi-
ció plana respecte al terra, i va concentrar la mirada en 
el sostre durant uns segons. Ja ho sabia. on era aquella 
tradicional —i de vegades enutjosa—, sempre puntual, 
erecció de primera hora del matí? no la sentia pas. Va 
mirar sota els llençols (amb el fru-fru característic que 
feia el contacte amb el teixit, tot just acabat d’estrenar) i 
va trobar-se una sorpresa encara més gran del que hom es 
podia imaginar. no només no hi havia erecció matutina; 
de fet, no hi havia membre. Havia desaparegut. 

Horroritzat, cregué sentir la fressa de la seva família 
procedent de l’altra banda de l’habitació, però aleshores 
recordà que vivia tot sol (en un apartament de solter, que 
feia servir d’estudi) i que allò no era La metamorfosi de 
Kafka —tot i que començava a assemblar-s’hi perillosa-
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ment—. Va tornar a mirar avall, amb l’esperança d’haver-
se equivocat o haver patit una al·lucinació, però nova-
ment va contemplar el mateix que havia vist abans: una 
superfície llisa, totalment neta, mancada d’irregularitats. 
Va recordar el que feien els personatges dels llibres i va 
pessigar-se per veure si estava somniant. no estava som-
niant. llavors va respirar fondo i va provar de tranquil-
litzar-se. Què passaria a partir d’ara? sabia que aquell no 
era un òrgan vital (no era el cor, o el cervell, per exemple), 
però, tot i això, no coneixia ningú que hagués viscut una 
situació similar i les conseqüències, doncs, eren impre-
visibles. Havia d’acudir al metge? o havia de donar-ne 
compte a la policia com si es tractés d’una vulgar, ruti-
nària, desaparició? Però un penis, va pensar en un sobtat 
atac de lucidesa, no podia desaparèixer així com així —no 
era un paraigua, o unes claus—. Hagués passat el que ha-
gués passat, havia de ser en un lloc o altre i, com que la 
desaparició era força recent, no podia haver anat gaire 
lluny. Així, doncs, va aixecar-se d’un bot i va decidir que 
havia de recuperar-lo fos com fos. Va regirar els armaris, 
va obrir els calaixos un per un, va ajupir-se sota el llit, fins 
i tot va treure el cap per la finestra per veure si s’amagava 
sota l’ampit. Res. ni rastre. Abatut, va enfonsar la cara 
entre les mans. Per molt que s’hi esforçava, no aconseguia 
recordar què havia passat la nit anterior. Potser se l’havia 
descuidat en alguna banda; potser havia estat amb alguna 
noia i ella, egoista, no l’hi havia retornat; potser era una 
conseqüència insospitada del consum abusiu d’alcohol, o 
de menjar hamburgueses, o un símptoma fins ara desco-
negut de l’estrès que patien els habitants de la gran ciutat. 
Potser s’havia afartat d’ell i havia decidit fugir, cansat que 

Ramon Pardina
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Quan na Bruna fa cap a la platja, és tota suada. Ha 
marxat deu minuts de camí per un sender estret, a ple 
sol, entre roques i arbustos, farigola, llorer, orenga, ar-
boç, ginesta i espí, arrels cargolades, margalló, pins petits 
i figueres de moro amb els fruits madurs caient corcats 
pels insectes, i la tramuntana escampant la pols del sòl, el 
sol dels primers dies de setembre encara esclatant, càlid, 
xafogós, fent pujar la temperatura per sobre dels trenta 
graus.

na Bruna es palpa els pits per damunt de la samarreta 
de tirants i els nota humits i ferms, un rajolí li cau per 
la regatera, i li llisca vers el ventre llis i morè; l’esquena, 
on du la bossa de platja, és tota xopa també, i el petit 
pantalonet que li tapa ben poca cosa no pot impedir que 

lA PlATJA

Hèctor Alonso

Guanyador del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2007
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entre les cuixes el líquid s’escampi i l’unti, a causa del frec 
del caminar. el minúscul banyador de teixit artificial que 
du com a calces ha generat una escalfor excessiva al seu 
interior, suquejant fora mida, i humitejant la xona tendra 
que es deixa anar, relaxada, amb la tranquil·litat del bell 
indret solitari i calm. el passeig ha valgut la pena. la pe-
tita cala de sorra que té al davant és preciosa. Roques es-
culpides per l’oratge i els segles emmarquen l’horitzó, les 
onades moren sense embranzida a la riba, i la mitja lluna 
que és tota la mar reflecteix mil tons de sol, sol blau i verd 
i roig i foc, i humitat i tendra escalfor i furiosa cremor; el 
vent del nord que fa uns instants escampava la llavor del 
sotabosc s’ha aturat per mostrar una mar espill, traïdora 
però tan seductora, tramposament serena, serenament 
tramposa, perillosa, arriscada, excitant, irresistible i tants 
cops mortal, ira continguda, lladre de cossos, amor fins 
l’infinit. na Bruna la veu i tan sols pot pensar en banyar-
s’hi, en enfonsar el seu cos, cada racó, cada gota salada 
llepant les seves sines, el seu cony, les seves natges…

Bruna corre desitjosa vers la sorra abrusadora, que li 
crema les plantes dels peus i l’empeny vers l’aigua quieta, 
es lleva la samarreta i el pantalonet que li tapa ben poca 
cosa, i queda mig nua amb les dues peces del banyador, 
escassíssimes, incapaces de cobrir uns pits preciosos i de 
mida suggeridora i uns malucs amples de dona ben for-
mada, sobre unes cames llargues, llises, i lluents com el 
setí.

la primera remullada li genera una descàrrega de pla-
er a cadascun dels seus porus. l’aigua temperada li llisca 

Hèctor Alonso
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el Jofre i la Jennifer són marit i muller. Tots dos són 
llicenciats en Ciències econòmiques i empresarials i te-
nen un màster en Administració i direcció d’empreses. 
Tots dos són també experts en gestió del canvi i es dedi-
quen al coaching. Però no treballen a la mateixa empresa. 
Bé, sí. Bé, a veure. Tots dos són consultors de la matei-
xa empresa de consultoria, amb seu al passeig de Gràcia, 
però mentre que el Jofre presta els seus serveis en un edi-
fici d’oficines que hi ha a tocar de la plaça de les Glòries 
i de la torre Agbar, també coneguda com el supositori, la 
Jennifer ho fa en una altra empresa, en un altre edifici, a 
l’altra punta de la diagonal.

Treballar, el que es diu treballar, no és que treballin 
gaire. es passen un terç de la seva jornada laboral parlant 
pel mòbil, i un altre terç estan reunits. es creuen els reis 
del mambo i guanyen molts diners, això sí que ho tenen. 
Quan els pregunten per les seves aficions, a banda de la 

XoCoTeRàPIA

Santi Mas

Accèssit del Concurs Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2007
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feina, a la qual els agrada dir que són addictes, esmenten 
la música, el cinema i la literatura. la darrera novel·la que 
ha llegit el Jofre és Los Hollister van al circo, quan tenia 
dotze anys, i la darrera de la Jennifer, Último curso en To-
rres de Mallory, quan en tenia catorze. des que van acabar 
la facultat ja tan sols llegeixen llibres que els siguin útils 
per a la seva feina, com Trabajar en equipo para triunfar o 
Guía práctica para evaluar necesidades.

Ahir al vespre, mentre païen el sopar a l’enorme sofà de 
disseny del seu saló immens del seu pis d’alt standing de la 
zona alta de la ciutat, davant de la gegantina tele de plas-
ma, tots dos van llegir en una revista, primer l’un i després 
l’altra, un interessant article sobre la xocoteràpia. A tots 
dos els va fer agafar ganes de provar-ho, i, sense dir-s’ho 
mútuament, tots dos van decidir fer-ho l’endemà mateix, 
a veure què.

Així que avui tots dos s’han menjat un sandvitx a l’ofi-
cina abans de plegar, han dit que aquesta tarda hi anirien 
una mica més tard, perquè tenien un altre compromís, 
i han aprofitat la seva hora de dinar per anar a un spa a 
provar això de la xocoteràpia, que es veu que és per flipar 
tant. Han entrat al mateix spa amb dos minuts de dife-
rència, i si no s’han topat de morros a la recepció ha estat 
de miracle.

la mateixa recepcionista, amb dos minuts de diferèn-
cia, els ha acompanyat per un passadís i els ha fet passar a 
dues sales diferents, però consecutives.

—Tregui’s la roba i posi’s 
còmode        còmoda

—els ha dit—. Ara mateix vindrà 
la massatgista.     el massatgista.

santi Mas
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ConneCTInG PeoPle

Santi Mas

Finalista del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2007

Tal com era d’esperar, després d’una espiral d’ofenses 
i malifetes, les diferències entre els bons i els dolents fi-
nalment es van dirimir en un combat pokémon. I per no 
trencar amb la tradició van començar els dolents, és clar, 
tot llençant l’Arbok, la serp, i el letal Koffing, tots dos 
pokémons verinosos i molt perillosos.

l’Ash va contraatacar amb el Bulbasaur, i la Misty de 
seguida va intentar fer-li costat, però, mentre estava in-
tentant decidir quin era el pokémon que més li convenia, 
en aquell moment se li va escapar el Psyduck, l’ànec des-
pistat. 

Al començament els pokémons del Team Rocket do-
minaven totalment la situació, i els dels bons les estaven 
passant magres. Tanmateix, quan ja semblava que tot era 
perdut, el Psyduck, que havia rebut de valent, sobretot 
forts cops al cap, que era precisament el que necessitava 
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per reaccionar, va aconseguir desencadenar tot el seu po-
der psíquic per tal de doblegar els seus oponents.

A partir d’aquell moment es van capgirar les coses, 
i els pokémons del Team Rocket van començar a rebre 
per tots costats. la Jessie i el James, plens de ràbia, en un 
intent desesperat per salvar el combat van llençar el Me-
owth, que de seguida va començar a repartir esgarrapades 
a tort i a dret, però l’Ash va reaccionar a temps i final-
ment va treure el Pikachu, que havia estat reservant per 
si les coses anaven mal dades del tot, com efectivament 
estava succeint. el Pikachu, que ja feia estona que s’estava 
morint de ganes de participar en la batussa, va desenca-
denar una tremenda tempesta elèctrica, seguida per una 
gran explosió. els dolents van sortir disparats pels aires, 
junt amb els seus malignes pokémons, mentre cridaven, 
resignats: “¡Me temo que el Team Rocket despega de nue-
voooooooooo!”.

Quan per fi es va acabar el pokérap, l’home va apagar 
la tele. Ja feia una bona estona que estava esperant aquell 
moment per sortir amb els nens al carrer, però, tal com 
succeïa tots els dissabtes, fins que no s’acabava l’episodi 
de Pokémon no hi havia res a fer. Tots dos havien estat 
clavats al sofà sense apartar els ulls de la pantalla, com 
hipnotitzats: el nen amb la boca oberta i la nena xuclant-
se el dit gros de forma compulsiva. 

Mentre es desenvolupava el combat pokémon havia 
aprofitat per anar-los vestint, sense que ells ni se n’ado-
nessin. Tan sols l’arribada del final de l’episodi, amb el 
pokérap, havia aconseguit arrencar-los del seu estat cata-
tònic. Tots dos van saltar del sofà i es van posar a ballar 
com bojos mentre anaven recitant els noms dels poké-

santi Mas
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l’oBsessIó

Jordi Ferré

Guanyador del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2008

Miri, senyor jutge, jo ja tinc 36 anys i he de començar 
a prendre decisions sobre la meva vida personal. Vostè ho 
entendrà. Tinc tres carreres, magisteri, història i filologia, 
i sempre vaig ser una estudiant exemplar. l’expedient dels 
meus estudis primaris, secundaris i fins de la universi-
tat és extraordinari. Fa quatre anys, després d’haver es-
tat durant cinc anys professora associada a la universitat 
Pompeu Fabra —vostè ja sap que està molt mal pagat, 
això de ser professora associada—, em vaig treure una 
plaça de professora d’Història Medieval —a mi m’agrada 
molt aquest període històric— a la mateixa universitat. 
Per tant, senyor jutge, econòmicament tinc la vida soluci-
onada, per això no ha de patir. els estudis van ser la meva 
passió i m’hi vaig dedicar en cos, ànima i una mica més. 

encara que sembli estrany, i malgrat ser incompresa 
per les meves companyes de carrera, a mi m’interessaven 
poc els homes, o millor dit quasi gens, i no és que es po-
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gués pensar que jo em sentia atreta pel sexe femení —que 
jo tot ho respecto, eh?—, no, de cap manera, ni m’ho puc 
imaginar, això de fer sexe amb una altra dona, el que pas-
sa és que senzillament no m’hi fixava. no estava per la la-
bor, si ho vol dir així, senyor jutge. Amb tot plegat, no és 
estrany que jo tingués fama de rara a la universitat, però 
m’era igual, a mi m’agradava estudiar i volia estudiar, i 
el meu repte era treure excel·lents i matrícules d’honor; 
per tant, no podia perdre el temps tontejant amb nois. Ja 
n’hi va haver que ho van intentar, senyor jutge, perquè 
jo, modèstia a part, tampoc estic tan malament, oi? Però 
a mi no m’atreien. Parlaven de coses tontes com el fut-
bol, beure birres, les motos… A mi, tot plegat, m’avorria 
molt. I perquè ho pugui entendre tot, i ja sé que sóc una 
mica rara, ja li ho he dit abans, als 30 anys encara era 
verge, això, que no m’ho havia fet amb ningú. sí, no posi 
aquesta cara, senyor jutge, que li dic la veritat.

Bé, amb tot això, el 13 d’abril d’ara fa cinc anys… 
Que com recordo tan bé la data? doncs molt senzill, se-
nyor jutge, és que jo aquell dia complia 31 anys, era el 
meu aniversari. I no faci broma amb això del dia 13, que 
ja prou me n’he sentides, i més si sabés que vaig néixer 
en dimarts. no, si ja ho sé, que no ha dit res, però segur 
que ho ha pensat, i que s’ha dit que potser per això sóc 
tan rarota. doncs, com li deia, senyor jutge, un company 
del departament d’Història Medieval em va presentar un 
historiador francès, una mica més gran que jo, poc més, 
però, que estava fent la seva tesi sobre els comportaments 
fraticides dels comtes de Barcelona Ramon Berenguer II 
i Berenguer Ramon II, que, com sap, senyor jutge, eren 
germans i un va matar l’altre i… sí, senyor jutge, ja vaig 
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els amants pressenten, adelerats, el plaer que s’acosta
mentre miren cadascú sota un cirer l’estel del Gingko…

i sospiren.

són lluny, molt lluny, immensament lluny l’un de l’altre.
Conreus, viles, ciutats, muntanyes, deserts
i les aigües abrivades i roges del Iang-Tse

els separen.

Tots dos, però, clissen l’estel del Gingko amb fervent desig
quan és justa l’hora de les òlibes sobre les teulades.

llavors, amb el pensament es besen
i adelerats porten llurs mans al sexe

i amb la memòria de l’un en la memòria de l’altre
s’estimen tots dos sota el cirer.

Tot clissant la lluor viva i llunyana de l’estel
del Gingko

que els uneix en l’amor 
i en el plaer.

el TelèFon MòBIl

Nel·lo Navarro

Accèssit del Concurs de Contes Eròtics 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2008
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—Ja veus! no han canviat gaire les coses, no —pensa 
Penèlope aixecant-se de la cadira i esbossant un somriure 
picardiós, amerat per la llum dels versos que acaba de 
llegir. 

Amb parsimònia fa un glop curtet, sonor, a un fume-
jant tassó de llet. Mentre gusteja amb la flor dels llavis el 
líquid calent, deixa damunt la taula el petit llibre de po-
emes de du sing, el poeta viatger —tapes verd maragda 
amb una primfilada il·lustració de dues flors de pruner 
obertes a la tebior del sol de la tardor—, i contempla amb 
ulls embadalits una fotografia emmarcada que té sobre el 
refrigerador. Allí, imprès al paper lluent de la instantà-
nia, admira el seu estimat ulisses, que llueix pell bruna 
i un tipàs atlètic. Abillat únicament amb un minúscul 
tanga que imita la pell d’un lleopard, l’estimat pren el sol 
mandrós, com un llangardaix sobre la sorra daurada de la 
platja de Canet. 

—utilitzem els avenços de la tècnica, però per als 
amants que ens trobem lluny l’un de l’altre, tot és igual 
que en els temps de du sing el Viatger. Ara també tenim 
un estel del Gingko que ens apropa —cavil·la Penèlope 
tot fent un sonor petó sobre el vidre que cobreix la foto. 
Acte seguit mira neguitosa el gran rellotge digital que 
penja solitari a la paret, just entre el microones i l’arma-
ri cantoner on guarda la vaixella, al temps que s’acarona 
amb delit la nuca, com tractant de reactivar la circulació 
de la sang. Mentrestant, es dirigeix d’espaiet cap al sofà 
llit. 

Falta un quart d’hora per a les deu i la fosca i el fred 
ja fa una bona estona que han clavat els seus ullals d’ós 
afamegat sobre les teulades i els buits carrers pròxims a la 
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Zeitglockenturm, la portalada de la Torre del Rellotge de 
Berna. la cita amb ulisses, com cada dia, és a les deu en 
punt. Ja és ben avançat octubre, i, mentre seu al sofà llit 
que omple el racó de la cuina immediatament oposat a 
la taula, Penèlope es pregunta quin temps deu fer a so-
gorb. 

—de segur que mentre ací ens gelem de fred pel car-
rer, com si ja fóra hivern quallat, allà deu haver fet hui un 
sol resplendent, com si estigueren en ple estiu —mussita 
amb l’enveja dibuixada als seus ulls verds, tot passejant 
distreta l’esguard per la petita estança que guarda la seua 
solitud d’amant allunyada de l’estimat.

Penèlope ocupa plaça de lectora de català a la univer-
sitat de Berna, i avui ha tingut la vesprada agra. el dia 
ha sigut d’eixos que més val oblidar una volta acabada la 
jornada laboral. Als maldecaps propis del tracte amb els 
alumnes i amb algun company, que sempre hi ha qui té 
ganes de fer la guitza, s’hi ha afegit després d’esmorzar el 
bandarra d’Antinoo schulze, el nou cap de departament. 
des que ingressà a principis de curs, Antinoo l’acuita 
com un verro cada volta que es troba a soles amb ella per 
l’aula, pels passadissos, o quan la fa anar al seu despatx 
amb qualsevol excusa. 

les hores se li han fet llargues desmarcant-se del cap 
de departament amb tots els ardits que ha pogut destil·lar, 
i mossegant-se la llengua per tal de no enviar-lo a pastar 
fang a grapats, que és en realitat el que es mereix. I, per si 
no en tenia prou amb les escomeses lúbriques d’Antinoo 
schulze, en acabar la feina i eixir al carrer ha trobat pluja. 
Plovia a bots i barrals i feia un vent que tombava d’esque-
na, i Penèlope se les ha vistes i desitjades després d’esperar 
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