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EL NEXE ENTRE EL SEXE
I EL PLEXE VENÓS DORSAL

Per a la Cris, la noia perfecta. 

Just like a girl who looks so happy
When inside she’s so so sad.

Bon Jovi, “Wild in the streets”

1

La primera nit de la festa major de l’any 2000 a 
Vidreres (la Selva) va tenir lloc el primer cas documentat 
del que els científics anomenen sobreexcitació dionisíaca 
col·lectiva (sdc). En paraules profanes, la multitud que 
celebrava la diada es va engrescar fins al punt que els ex-
cessos individuals i la disbauxa general van posar el po-
ble en el llindar de l’anarquia. De ben poc els vidrerencs 

Edgar Cantero Góngora (Barcelona)

Guanyador del IV Premi de narrativa curta
Mn. Romà Comamala
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6 Edgar Cantero

no van arribar en llur descontrol al punt de no-retorn 
que hauria dut la vila a la destrucció total, i sota pressió 
de les autoritats provincials i autonòmiques, la premsa 
va silenciar els fets. (No es va poder evitar, però, que al-
guns sectors ultraconservadors, alarmats pel caire pervers 
dels esdeveniments, s’unissin en una plataforma comuna 
per la defensa del civisme que va declarar formalment la 
guerra als “baluards de la cultura del desordre: música, 
drogues i sexe”.)

Ara a Reus hi ha passat el mateix, amb menys sort. 
Tota la ciutat ha estat devastada, o pitjor, tota la ciutat 
és devastada cíclicament per una multitud alienada que 
recorre els carrers en cercle, com una cercavila de l’apo-
calipsi, cantant, ballant, fumant, esnifant i arrasant tot el 
que troba al seu pas. L’urbs ha estat literalment envaïda 
per una festa fora de control. A les avingudes es ven clara 
i kalimotxo en gots de litre, a les places hi toquen grups de 
rock i orquestres ambulants; les músiques es confonen en 
un terrabastall de malson, els aguts rebenten els timpans, 
els greus són prou forts per esberlar les parets; a l’altra 
banda d’aquestes parets, infants i vells intenten dormir, 
sadollats de somnífers. No es distingeix la nit del dia ni el 
dilluns del dissabte; aquest espectacle dantesc està desti-
nat a perpetuar-se indefinidament.

Bé, indefinidament no. El que encara ignora més 
gent, fins i tot les tòtiles de la plataforma de defensa del 
civisme, és que arran del que va succeir a Vidreres, la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la seva infinita saviesa, va 
dissenyar un pla d’emergència per a la gestió de zones 
catastròfiques com és ara Reus, anomenat Festacat. Bà-
sicament consisteix en el següent: un cop diagnosticada 
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l’sdc en una localitat, les forces de l’ordre tallaran totes 
les carreteres, vies fèrries i línies marítimes i aèries si n’hi 
ha, que impedirà tant el contagi a altres zones com l’ar-
ribada de recursos. Com que els municipis infectats pa-
ralitzen tota activitat industrial i no produeixen res, tret 
de residus, acabaran esgotant les provisions i s’extingiran, 
després del pas previ per alguna hipotètica fase de cani-
balisme. El segon pas és esborrar la localitat en qüestió 
dels mapes i de la memòria col·lectiva. Apagades amb el 
temps les possibles sospites, enterrats els indicadors de 
carretera entre els matolls, arribarà un dia en què no es 
parlarà de Reus sinó amb un sospir de lamentació poli-
teista, com quan s’esmenta Pompeia. Aquest és el destí 
que espera als reusencs ara mateix. Mentre la fi no arribi, 
però, no s’avorriran. I qui mori verge serà perquè vol.

2

La nit abans m’estava mirant fixament el mòbil quan 
vaig rebre un missatge de text. Era la Cris, des de Reus. 
Deia així:

Ei edgar!Q tal?Aki sabado noxe aburrida.La monoto-
nia tiene eso,se le pierde el gusto alas cosas.¿Donde sta mi 

felicidad?Siento en el vacio q ncsito 1cambio.1bso

El fet que la Cris, en qui penso tot sovint, pensés es-
pontàniament en mi a dos quarts de cinc de la matinada 
em va afalagar. No m’importava l’aparent arbitrarietat del 
missatge: la Cris s’havia limitat a escriure el que sentia 
i enviar-ho a qui considerava capaç de comprendre-ho. 
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Només per aquesta distinció vaig voler prendre-me-la 
seriosament. Una part de mi va resoldre que l’endemà 
aniria a Reus i ajudaria la Cris en el que necessités.

3

Segurament la Cris havia tingut una mala nit. Havia 
estat amb el seu xicot, o amb un xicot, no me’n recordo; 
o potser no se’n recordava ella, tant és; el cas és que algú 
no va estar a l’alçada en algun moment i ella va sentir-se 
decebuda. És molt fàcil ometre un detall important per 
no saber o no comprendre la transcendència que té per a 
l’altre; molt poca gent no ens decep, en aquest sentit. Un 
cop a casa, la Cris s’havia començat a ratllar. No hi ha 
com la decepció per sentir-se sola, i constatar la soledat 
és només el preàmbul d’un apassionant debat amb un 
mateix.

Mai no estem sols: a una amiga meva que es diu Marta 
li va dir la psicòloga que dins seu hi havia tretze Martes 
(no dotze ni catorze, sinó tretze). Si tots tenim tretze jos, 
i la Cris tenia aquella nit vuit o nou Cristines despertes, 
hi havia quòrum per celebrar una sessió parlamentària. 
Quan m’enviava el missatge, el gabinet devia haver ar-
ribat a un diagnòstic sobre l’estat de la nació. El matí 
següent, quan vaig posar el peu a l’andana de l’estació de 
Reus, tot era normal: els trens sortien i entraven amb una 
precisió de rellotgeria, feia un dia esplèndid, els reusencs 
a la vista no mostraven símptomes de cap neuropatia greu 
i la Cristina m’esperava a la porta. Només veure-la vaig 
preguntar-li què li passava, i em va contestar:

Edgar Cantero
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—Que busco la meva felicitat… I no la trobo.
Potser hauria de demorar-me en aquesta frase. Va pro-

nunciar-la amb el cap cot, amb un deix de vergonya i una 
inflexió de malenconia a la veu, al mateix temps que feia 
un somrís entremaliat, perquè aquest és el model de som-
rís per defecte en la Cris, sempre fa cara de nena dolenta 
quan somriu. I em va mirar de cua d’ull, tot esperant 
discretament el meu judici. Fi del parèntesi.

Vaig haver de dir-li que jo no sabia on era, però que la 
cercaríem junts. I vam començar a caminar.

4

Quan la vaig conèixer a la universitat, la Cristina 
(aleshores encara era Cristina) semblava una al·legoria de 
la fragilitat de la vida humana: ulls i cabells negres, pell 
pàl·lida, a penes quaranta quilos, una radiografia de si 
mateixa, per bé que amb prou fibra per fer un cul tot gra-
ciós, una característica que alteraria els nervis a qualsevol 
anorèxica nerviosa que la veiés. Un dia vaig trobar la seva 
pàgina web —rectifico: ella va desafiar-me a trobar-la— i 
vaig descobrir que sota la seva frèvola aparença s’amagava 
la puta reina.

Ostentava aquest càrrec des d’abans de venir a estudi-
ar a Barcelona, en reconeixement per l’esperit tabolaire 
de què feia gala en les festes que la seva colla organitzava 
a l’estiu, a la Costa Daurada, d’ençà que tenien setze anys 
o menys. En algun moment de l’auge de l’adolescència 
van fundar una mena de club o regne, com ells en diuen, 
amb un sol objectiu: passar junts els millors moments de 
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les seves vides. La major part de l’any els habitants del 
regne viuen separats, cadascú a la seva ciutat; a l’agost es 
retroben durant unes setmanes i reviuen, o persegueixen, 
les vacances perfectes: un ideal imprecís en algun punt 
entre Verano azul i 24 Hour Party People. I cada estiu la 
Cris reafirma el seu lideratge, essent la que més riu i més 
fa riure, la que més es mulla, la que més es passa, la que 
més lliga i la que més cors trenca. A la pàgina web hi ha-
via fotos; la Cris sortia en gairebé totes, amb el seu somrís 
entremaliat i la pell bronzejada pel sol de la platja.

Abans, per a mi, el nom de Cristina significava la noia 
de cosset molt prim que un dia 7 de maig, a la classe 
d’història de l’art, feia una exposició oral sobre Caspar 
David Friedrich. Havia insistit molt perquè li donessin 
aquest tema i no va frustrar les expectatives: l’exposició 
va ser interessant i, a més, va estar il·lustrada amb alguns 
quadres que no havíem vist mai. Ara que conec tota la 
història del regne, a la Cristina li dic Cris.

Mentre caminàvem per Reus —jo caminava, ella cor-
ria o saltironejava, feia equilibris per sobre la vorada, res-
seguia els murs amb el dit, m’empentava o em feia aturar 
quan jutjava prou important el que havia de dir—, la 
Cris em va obsequiar amb una nova exposició oral sobre 
la felicitat, la seva felicitat:

—Jo no parlo de definir un concepte abstracte 
—deia—; el que busquem és una cosa. La meva felici-
tat encarnada en una entitat física. Estem buscant una 
cosa, o bé una persona. De vegades no són tan diferents. 
Aquell tio, per exemple —va assenyalar-me un senyor 
calb que passava—, es reencarnarà en una tauleta de nit 
i la seva dona encara el reconeixerà.

Edgar Cantero
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Rèiem, malgrat el fons seriós de la qüestió, perquè 
a la Cris li agradava amenitzar l’aventura amb sortides 
de to per l’estil. També tenia el costum, no dolent, però 
sí moralment qüestionable, d’escatir detalls de la vida 
sexual de la gent a partir de la forma com caminaven, 
conduïen o ens veien passar. Era impossible no enco-
manar-se de la seva frescor. Vam preguntar a uns quants 
vianants si no havien vist una felicitat o alguna persona 
o cosa que s’hi assemblés.

5

Quasi als afores de la ciutat vam topar-nos amb dos 
amics seus. Es notava que eren part de la seva colla esti-
uenca, perquè tot just veure la Cris, van associar-la amb 
el record d’alguna bullanga memorable a la platja de Vi-
lafortuny, i el seu nivell d’eufòria va pujar 3,7 punts en 
l’escala Bacardi. Vaig adonar-me que la Cris no es perme-
tia tractar-los amb la franquesa amb què em parlava a mi. 
Durant tota la conversa, de la qual vaig restar al marge, 
vaig apreciar un esforç notable per part d’ella a fi de trans-
metre’ls una imatge molt concreta: d’una banda, la inici-
ativa, la rauxa i l’esperit rebel que l’havien coronada reina 
de la farra desenfrenada i posterior ressaca i ecmnèsia; de 
l’altra, la impressió de tranquil·litat que el poble espe-
ra de les seves autoritats. D’aquesta manera s’encobrien 
tàcitament no solament les tribulacions personals de la 
Cris, sinó els problemes del mateix regne, que els súbdits 
devien intuir i volien desestimar tot reconfortant-se en el 
somriure de la puta reina. I ella no els va decebre.
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Hi havia quelcom de podrit al regne de la Costa Dau-
rada. L’últim estiu havia estat, en paraules d’ella, fluixet. 
Hi van faltar massa elements imprescindibles, perquè 
no es pogueren combinar les dates o perquè no es feren 
prou esforços per combinar-les. La Cris havia analitzat les 
causes del declivi, renunciant a aturar-se en la causa més 
fàcil de dir i difícil d’acceptar: que el grup no és el ma-
teix que abans perquè els integrants tampoc no ho són; 
tenen nous interessos i n’han perdut d’altres. Han canvi-
at. Parlar d’una metamorfosi seria més apropiat: primer 
acumulen títols, cursets, màsters, doctorats; van engrei-
xant el currículum i signen contracte rere contracte, van 
omplint el cau de paper moneda fins que un dia seuen al 
sofà i comencen a fer seda. Aleshores es passen uns mesos 
dins la crisàlide, i quan s’obre en surten ells, la parella, els 
nens, el gos, un habitatge unifamiliar, un monovolum i 
una hipoteca a trenta anys.

Un dels amics de la Cris va parlar-nos de l’escapada 
que acabava de fer a Amsterdam, escurant les acaballes de 
les vacances. Aquesta nit muntarien la festa de clausura 
de la temporada, la darrera abans de reincorporar-se als 
estudis o a la feina, i aprofitarien per tastar un material 
exclusiu portat d’Holanda, una herba anomenada Crys-
tals of Joy, fruit d’un híbrid cultivat a Cuba, a la qual 
els crítics donaven quatre estrelles de mitjana. Per a llur 
sorpresa, la Cris va declinar la invitació:

—Una part de mi se sent temptada —els va dir—, 
però no puc. De debò que no. —Sabia que no hauria de 
desatendre els afers del regne en aquell moment, i dir això 
li va costar un esforç de diplomàcia sobrehumà.— Estic 
buscant la meva felicitat.

Edgar Cantero
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EL VUITÈ DIA DE LA SETMANA

La dona menja, amb desgana, una molla de pa que 
ha quedat sobre la taula. Té fred. Cada cert temps, mig 
s’abriga mig s’amaga rere el cortinatge de vellut que flan-
queja la finestra. Fuma. Es fixa en l’extravagància de 
formes que li surten de la boca. Adverteix que el fum 
travessa una part del vagó quasi buit i arriba fins a un 
matrimoni, davant del qual seu una filla que els imita. 
Quan la mare beu aigua, la nena beu aigua; quan el pare 
menja, la nena també. Poc més enllà, el fum s’instal·la en 
una taula on quatre executius repassen el pacte Meyer i 
usen expressions com protocol nacional o valor mercantil. 
Més lluny, ja a prop de la porta, es perd el rastre del fum; 
allà, un cambrer, jaqueta blanca, ulls sortits, espera qualse-
vol gest dels comensals. La dona apaga el cigarret. Buida, 
sense ganes, el vi de la copa i es gira cap a la finestra. Mira 
l’horitzó. Més cansada que indiferent, no veu la cadència 
de les fulles dels arbres acaronades per la brisa, l’ombra 

Joan Cardona Romanos (Barcelona)

Menció del jurat
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34 Joan Cardona

benefactora d’una tarda d’hivern; veu camins, pobles, su-
burbis, ciutats amb dues gasolineres, una església i una fira 
ambulant; veu cotxes immobilitzats en un pas a nivell, uns 
ciclistes que esperen, un gos que la mira i al qual no sent 
bordar i, de sobte, comprèn que ella no és l’espectadora 
sinó l’espectacle. Separa la mirada del vidre i demana el 
compte. Examina el matrimoni i la filla, els executius, 
el cambrer que s’allunya. Pensa. Pensa en ells, en els al-
tres. Pensa que no ha volgut mai vulnerar la llibertat de 
ningú, sobretot perquè no desitja que ningú li vulneri la 
seva. Somriu. Sap, des de fa anys, que la base de la moral 
és l’egoisme. Amb un imperceptible moviment de coll 
torna a mirar l’exterior. Ja quasi de nit, veu que a l’altre 
costat de la finestra comença a formar-se la imatge invari-
able: una dona que ha arribat a una edat en què no hauria 
de fer res més que riure’s de si mateixa. Se sent incapaç de 
fer-ho. Tanca els ulls per esborrar-ho tot. Quan els obre 
descobreix que ha estat un esforç inútil: els executius, el 
matrimoni i la filla continuen allí, de la mateixa manera 
que el cambrer que s’apropa. Però el pitjor de tot és que, 
quan mira per la finestra, s’adona que ella també forma 
part del decorat. Això és el que l’afligeix de debò.

El tren sotragueja de manera inesperada. Frena. S’atura 
uns segons enmig d’un camp sembrat. Reprèn la marxa. 
Frena de nou davant d’una estació. S’atura. La dona veu 
com els quatre executius s’aixequen dels seients, agafen 
les maletes i caminen cap a la porta. Una estona després 
els observa fora del tren i, consecutivament, donant-se 
la mà, separant-se i cada cop més petits. El tren avança. 
Deixa enrere la ciutat i, com sempre, dues gasolineres, 
una església, els llums encara nítids d’una fira ambulant. 
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35El vuitè dia de la setmana

La dona, farta de tanta simetria, i en una estranya ab-
sència de soroll, tanca els ulls. Aleshores, de forma inexpli-
cable, les tardors segueixen els hiverns i donen pas als estius 
abans que arribin les primaveres. La lluna es fa plena, crei-
xent i minvant innombrables vegades. Al sol del crepuscle 
el segueix el de tarda; al de migdia, el sol del matí. La dona 
és menys madura però no arriba a jove. Es veu calba, amb 
poc pèl i cabellera. Deixa enrere una cel·la i arriba a una 
casa que sempre ha estat seva. Finalment, el temps deci-
deix desaccelerar-se cap enrere i comença a avançar, primer 
amb lentitud —Marie, cames i braços feixucs, s’apropa a 
la finestra; sent que els batecs del cor sonen molt espaiats; 
gira a càmera lenta els ulls cap a fora, aprecia com juguen 
uns nens pel carrer i, la pilota, impulsada ja fa estona, 
triga molt a entrar, mansa, a la porteria rival—, més tard 
a velocitat convencional. Som a principis de setembre i, 
el que és més important, mitjanit de dissabte. Marie, per 
culpa de la xafogor, no ha assistit a la missa de tarda, però 
té tota la intenció d’anar-hi demà. Abans de canviar-se de 
roba, mira per la finestra. Ningú. No se sorprèn: és un 
estiu rigorós i els restaurants fa estona que han tancat. Tan 
sols observa, al final del carrer, la llum del Harry’s, sempre 
obert fins a la matinada. Es despulla i es posa la combina-
ció blanca que li arriba fins als peus; es disfressa d’insigni-
ficança. El pare deia que les persones han de disfressar-se 
d’insignificança perquè les deixin tranquil·les, per gaudir 
d’una soledat quasi clandestina. Escruta Jesús a la creu i 
rectifica: la seva és una soledat acompanyada. Sí, des del 
seu matrimoni amb Jesús s’ha diluït en la banalitat quoti-
diana, en els eterns ritus sagrats, on les escasses sortides al 
carrer no la salven d’una vida lenta i imponderable. Cons-
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