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BrieFing

Joan Fontanals

guanyador del Concurs de Contes eròtics 
Carnaval de vilanova i la geltrú 2009

En obrir-se les portes de l’ascensor ha entrat ell amb el seu 
posat d’àngel maldestre embotit dins del seu vestit gris fosc. Ca-
misa blanca, desbotonada, que deixa entreveure el pelatge fosc i 
ben repartit del seu pit de pell bruna, ben repartida i ben iodada. 
Les nostres mirades es troben per uns instants i allò que m’ha-
via semblat entotsolament, abstracció, ha esdevingut un estrany 
esgarriament de la mirada que vaga, aparentment, sense saber 
on posar-se. Mai no sé què dir-li quan sóc davant seu. Noto 
l’olor embreada del seu perfum, agrest i enigmàtic, subtil, que 
m’embolcalla i anihila els sentits. L’ascensor s’atura. És la nostra 
planta. Ell em cedeix el pas amb elegància natural, però amb 
gasiveria. Jo surto passant vora seu, i sento molt a prop el seu 
alè, dolç i càlid, que em llepa els polsos i fa que tot el meu cos, 
vibràtil, s’estremeixi. Em sento humida, macilenta, tremolosa, 
observada, profanada amb la seva mirada indòmita que tant em 
neguiteja. Ell surt de l’ascensor rere meu i desfà les meves passes 
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mentre ens dirigim al nostre lloc de treball. Camina a poc a poc, 
trepitjant amb fermesa. Avui m’he posat aquell vestit negre que 
tant m’afavoreix; faldilla ajustada fins als genolls, sabates de taló i 
jaqueta cenyida que s’envola just a l’alçada de la cintura. Avanço 
davant seu tot i que intento mantenir un cert posat, però saber 
que ell és al darrere, que m’observa, em despulla amb gasiveria 
amb els seus ulls foscos, potser esmicola un petit somriure de 
satisfacció per saber com m’ordeix la seva presència, fa que senti 
les cames tèrboles, com si fossin de fusta, i noto el meu caminar 
malforjat, d’esma, maldestre. Mentre camino, amb un gest bo i 
innat, miro de reüll per sobre l’espatlla tot i que intento esbrinar 
què fa ell. Em toco lleugerament l’arracada i, amb un gest suau 
dels dits, m’arreglo una mica el serrell que m’oculta l’enrojolat 
de les galtes en notar com ell alça la mirada de les meves natges, 
tot dissimulant. Arribem al meu despatx. És un d’aquells espais 
amples, de parets de vidre glaçat, racionalista i sense gaire mobi-
liari, fruit d’una intencionada campanya de l’empresa per donar 
una imatge més cosmopolita de l’agència de publicitat on ara 
treballo. Entro al despatx i deixo la porta oberta. M’agrada sentir 
que ell em pot observar des de la seva taula. Quan fa mesos van 
avisar-me que canviaria de secretària, mai no m’hagués imaginat 
que ell seria un nouvingut que estaria a les meves ordres. I ara, ha 
esdevingut el deliri de la meva obsessió, el meu encaterinament 
i desig sexual. M’assec davant la taula i em connecto al portàtil. 
Sento a la cara l’escalforeta tòrrida del sol matiner que s’escola 
des de la finestra. Estic incòmoda i m’allibero de la jaqueta que 
deixo caure damunt d’un sofà de pell que reposa, mut i incons-
cient, davant de la meva taula de vidre. Llavors, en compliment 
dels meus anhels més profunds i dels meus desitjos més incon-
fessables, ell entra al despatx amb el PDA a les mans i amb el seu 
posat de model de passarel·la em mira com un brivall. Jo sento 
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una forta cinglada de l’olor densa dels animals mentre la humitat 
m’acarona l’entrecuix. Ell s’asseu en una de les dues cadires que 
reposen davant meu. Amb una elegància innata, creua les cames 
i es desbotona l’americana i em deixa intuir la blanesa del seu cos 
ben motllurat dins d’aquella camisa blanca que, cenyida, dibuixa 
davant meu un perfil terç, exuberant, de pectorals amples i pell 
llustrosa que em desvetlla la fosca alquímia del desig. Amb un 
cop de cap s’enretira els cabells que li llepen els polsos i deixa 
anar un lleu sospir mentre m’observa amatent, predisposat, sol-
lícit. Noto com la sang bull dintre meu, com el cor em batega a 
les temples, com aquell desig desbocat controla tot el meu ésser 
que tremola davant d’aquell home que em té absolutament èbria 
de sexe. De cop una idea em fa escruixir el cos. Desitjo aixecar-
me i tancar la porta del despatx per apropar-me a ell per darrere 
i, molt lentament, passar-li les mans per les galtes, enfonsar des-
prés els meus dits entre els seus cabells sedosos que fan olor de 
sabó, acaronar molt pausadament aquelles espatlles fermes, res-
seguir amb els dits la pell d’aquell cos de mascle que m’ennuega, 
sentir l’escalfor de la carnositat oculta que esdevé dolorosament 
aroma, notar com els meus dits juguen amb els seus mugrons en-
durits sota la camisa, desbotonar-la, esparracar-la, sotjar la lluen-
tor del seu estómac ben motllurat, resseguir el foradet petit i atraient 
del seu llombrígol, desbotonar la sivella del seu cinturó mentre ell 
s’aixeca lleugerament per permetre que jo li abaixi els pantalons, 
sucumbir a la visió d’aquell pubis retallat, turgent, melós, ferm, 
amagat sota una roba interior de cotó blanca, d’aquella mena 
que porten la goma elàstica, ampla, amb una coneguda marca que 
només per ella mateixa transmet els valors de la sensualitat i de 
l’erotisme interioritzats gràcies als innumerables espots de per-
fums. Em delecto amb l’espectacle de la línia dels seus malucs 
de mascle en zel, les seves cames obertes que m’ofereixen, sense 
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embuts, l’objecte més preuat dels meus somnis inconfessables i 
execrats, notar com el seu penis s’infla, nerviüt, encara ocult sota 
el cotó, escoltar el so del seu esbufec que panteixa mentre m’ajo-
co davant seu i amb una precisió maldestra, però amb suavitat, 
amb delit, li abaixo la roba interior i deixo al descobert l’enjòlit 
del sexe nou, erigit i rogent, que palpita davant dels meus llavis 
humits, neguitosos d’engolir-lo amb avidesa. Llavors m’escuro la 
gargamella i encanovo gorja endins aquell tros de carn llustrós i 
opulent, el devoro, el mossego, i noto les rugositats de les venes 
inflades, amunt i avall, mentre escolto els seus gemecs de pla-
er que m’obnubilen la mirada mentre ell, amb les mans fermes, 
m’agafa la cabellera i m’acompanya els moviments de la meva 
tasca, una i una altra vegada i jo li acarono amb els dits els ma-
lucs, i el ventre, i busco la suavitat del seu escrot abundant i ro-
gent que es contrau a cada moviment compassat dels meus llavis 
que xuclen i la meva llengua que llepa i la meva salivera que, de 
sobte, es mescla amb l’escaforeta tèbia i amargant del seu líquid 
genital que excel·leix d’aquell membre, que embatuma la meva 
cara amb el sabor més dolç i complaent de la luxúria inconfes-
sable, i el deixa exhaust. De sobte em sento escorreguda i aver-
gonyida després d’aquell arravatament, d’aquell acte de passió. 
Quan vull tornar a la realitat, m’adono que truquen a la porta. És 
llavors quan veig, amb les corredisses i esgarips d’ell, que allò no 
ha passat pas en la meva imaginació, i un sentiment d’angoixa i 
de frustració, ensems, m’envaeixen en veure com el meu secretari, 
apressadament, rebusca entre la roba estesa la camisa blanca que 
ha perdut els botons i intenta, encara suat i brut, abillar-se amb 
rapidesa mentre la porta de vidre del meu despatx s’obre i nosal-
tres, innocents, estem a punt de descobrir-nos a les mirades alie-
nes. Els cabells esbudellats, la brusa oberta i fora de la faldilla, la 
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cara, lívida, em put a sexe. Però no m’importa. Quantes vegades 
els somnis es fan realitat?

S’ha acabat la presentació de l’espot i el silenci omple la sala 
de juntes. El director creatiu em mira de reüll. El director de 
comptes m’observa des de fons de la sala. La directora executiva 
em fita amb la mirada oberta, expectant i jo, senzillament, no 
sé què dir. M’ha agradat, sí, per què negar-ho, però més que un 
espot em sembla un vídeo d’una pel·lícula pornogràfica. No sé si 
paga la pena tirar endavant amb aquesta campanya. És evident 
que serà censurada des del primer moment. Cridarà l’atenció, 
això sí, té tots els elements per no passar desapercebuda: un noi 
atractiu, una cap poderosa que es deixa seduir pels encants i la 
libido del seu secretari; una escena tòrrida de sexe boig dins d’un 
despatx amb parets de vidre i l’element sorpresa del final en ser 
descoberts quan s’obre la porta. I tot per vendre calçotets. Sí, és 
clar, no falla, segur que venem calçotets, serà un escàndol que re-
cordarem durant molt de temps. Les feministes se’ns llençaran al 
damunt, les associacions de pares demanaran prohibir-lo i esde-
vindrà un producte selecte entre els navegants d’Internet. Segur 
que al Youtube rebrà centenars de milers de visites, però…, és 
ètic tirar endavant aquesta campanya? Sempre podem fer que la 
fel·lació sigui implícita, suggerida, potser amb la llum adequada, 
una bona successió de primers plans, la gent està acostumada 
a veure anuncis carregats de sensualitat, homes nus que corren 
quan sona el timbre de la porta per anunciar un perfum, noietes 
innocents que confonen el valor del plaer adult amb la xocolata, pa-
relles practicant sexe per anunciar un cava, i homes de xocolata 
amb natges mossegades per vendre desodorants. El públic està 
acostumat a veure sexe pertot arreu, potser no és pas tan mala 
idea tirar endavant aquest espot. Plantejo, però, alguns ajusta-
ments. És massa llarg, caldrà que fem un muntatge soviètic per 
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reduir segons i, potser, replantejar algun aspecte que no acaba de 
convèncer-me. Al director creatiu, de ben segur que no li agra-
daran els meus comentaris.

En obrir-se la porta de l’ascensor, de sobte, ha entrat ella. He 
notat de seguida l’olor embreada que desprèn el seu perfum ape-
galós. Duu uns pantalons texans nous de trinca, d’aquells amb 
la costura de fil blanc, que dibuixa les formes voluptuoses dels 
seus malucs ferms i turgents. Camisa blanca, de seda, de caient 
suau i de coll obert, que deixa intuir un pit ferm, daurat, lasciu, 
esquitxat de pigues, que fa olor de prunes i canyella. Em saluda i 
jo, abstret per aquell instant, gairebé no sé què respondre, tan sols 
puc escoltar els batecs del meu cor que retrunyen més fort que 
mai. Una foguerada lleu i breu em corre per tot el cos i em quedo 
emmudit mentre contemplo la sensualitat dels seus mugrons en-
durits que intenten foradar la brusa amb el balandreig compassat 
de l’ascensor en aturar-se. Baixem de l’ascensor i ens dirigim al 
seu despatx. Mentre caminem entre passadissos d’arxivadors i 
plantes que rebusquen la llum del sol, observo, excitat, el seu ca-
minar sinuós de deessa alhora verge i prenyís, les formes arrodo-
nides de les seves natges generoses, el moviment dels seus cabells 
rossos que llustregen sota la llum esblaïmada dels fluorescents de 
l’oficina. És encara molt d’hora i hi ha poca gent. Els telèfons 
no sonen i el miratge de la tranquil·litat rondina i escruix a les 
parets. Ella s’avança i mentre obre la porta del despatx em crida. 
Jo, sol·lícit i amatent, hi vaig observant allò que m’ha semblat 
entotsolament, abstracció, com si notés la seva mirada que vaga, 
aparentment, sense saber on posar-se. M’assec davant la seva 
taula de vidre mentre ella tanca la porta rere meu i se m’apropa i 
m’indica que engegui el seu portàtil. M’aixeco. M’assec al seient 
de cuir i, llavors, ella, en un acte execrat i convuls, se m’apropa 
pel darrere i m’imposa les seves mans damunt les meves espatlles. 
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Un calfred, càlid i roent, em fa estremir. Sento l’escalforeta tèbia 
de la seva pell damunt la camisa i la pressió de les seves ungles 
vermelles que burxen mentre amb el caliu de la seva cabellera 
rossa se m’apropa i em xiuxiueja alguna cosa a l’oïda que no puc 
acabar d’entendre, però que m’excita i em fa tremolar. De segui-
da noto com les seves mans rossolen pectoral avall desbotonant-
me la camisa i jugant amb els pèls del meu pit que panteixa, 
escoltant el batec del meu cos, monstruós i eixordador, que de 
cop cessa d’adollar i de bombar sang. Sento la pressió del meu 
sexe que em confon i ella, amb la dolçor els seus llavis carnosos, 
em llepa l’oïda, i em mossega el clatell i jo noto una foguerada 
lleu i breu d’excitació convulsa que corre per tot el meu cos. Amb 
un moviment bel·ligerant, fa rodar la butaca del despatx on m’as-
sec i m’obliga a fitar-la de prop mentre es desbotona la brusa de 
seda per deixar-me veure la blonda blanca dels seus sostenidors. 
Té uns pits abundants, generosos, que s’enlairen dins l’escassa 
roba que els subjecten. La cintura ferma, ben motllurada, suau. 
De sobte, es desbotona els texans i amb un moviment sinuós i 
sensual a dreta i esquerra, deixa que s’escorrin cames avall per 
deixar-me veure la dolçor del seu sexe amagat rere una roba inte-
rior masculina. Aquesta visió m’excita. És eròticament i barroe-
rament lasciva. Veure una fembra tan atractiva abillada amb roba 
interior masculina em provoca un estat d’excitació que gairebé 
m’adoloreix. Noto la sang bullir, el cor bombant a les temples i 
la respiració descontrolada. Ella, aleshores, introdueix aquelles 
ungles vermelles a l’interior de la goma d’aquella roba interior 
de cotó i, lentament, deixa al descobert un pubis petit, fosc, reta-
llat, que fa olor de gessamí i de net, i que m’eixoriveix els sentits 
fins al punt que no puc controlar els meus espasmes i em deixo 
conduir, commogut. Jo li agafo les natges i ella s’asseu davant 
meu fent que l’agombolament dels seus pits es confongui amb la 
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meva mirada perdura en aquell univers de desig. Em posa un pit 
a la boca i jo li llepo i li xuclo i l’amanyago amb les mans i sento 
l’escalforeta dels seus esbufecs que m’ennueguen. Té uns pits ge-
nerosos, suaus, abundants i ferms. I la visió de la carn m’excita i 
enfolleix. Llavors ella, sense gaires clivelles, s’alça i mentre m’es-
tira els braços, m’obliga a caminar i m’esclofolla la cara contra el 
vidre glaçat de la paret del despatx. Primer una petita esgarrifan-
ça em posa la pell rellent mentre sento la fredor del contacte del 
vidre contra el meu cos nu, però de seguida puc sentir la tendra 
escalfor dels seus llavis petoners que dibuixen a la meva esquena 
mossegades de desig. Noto com tot el meu cos s’estremeix quan 
ella recorre amb la seva boca les meves espatlles, i llepa amb la 
seva llengua, una mica aspra, esquena avall mentre amb els dits, 
destres i ensinistrats en l’art de l’alquímia de l’eròtica, busquen 
els meus mugrons endurits en contacte amb el vidre glaçat. I ella 
em besa la pell de l’esquena fins als ronyons, em llepa les nat-
ges mentre esgarrapa sensualment els pèls entortolligats del meu 
sexe adolorit d’excitació. Llavors, amb la comissura de la llengua, 
ressegueix els meus malucs, i m’oprimeix el sexe endurit passant 
una mà entre les cames buscant a les palpentes el meu anus i, amb 
destresa, introdueix un dit en ell, el mou endins i enfora, i fa que 
l’aiguabarreig sobtat de dolor i plaer esdevingui el clímax d’una 
acció execrada i inesperada que m’obliga sense remei a ejacular 
contra el vidre glaçat de la paret. De sobte, truquen a la porta. 
Ella s’aixeca enrojolada i intenta vestir-se de nou apressadament. 
La porta del despatx s’obre i l’única cosa que puc fer per ajudar-
la és tornar-li la roba interior masculina que s’ha tret, rebregada 
entre els meus dits i que fa olor de gessamí i de mel.

Les mirades de tots reflecteixen, expectants, la inquietud per la 
meva decisió. La veritat és que aquesta nova proposta ha millorat 
respecte l’anterior, si més no, l’story board que m’han ensenyat és 
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més morbós, més sensual, més atraient i no tan explícit com la 
versió anterior, explicat des de la perspectiva masculina. Però en-
cara hi trobo a faltar alguna cosa, aquell punt de mordacitat que 
pugui atraure tant al públic consumidor masculí com al femení. 
M’aixeco de la butaca, camino unes passes i em quedo palplantat 
davant la pantalla del projector on la darrera diapositiva de Power 
Point mostra, encara, la marca de la roba interior del client. Dei-
xo passar uns segons i em giro i veig els rostres esblaïmats que 
esperen, amb esglai, les meves paraules que sentencien.

Aquest capvespre he tornat a la feina per recollir una impor-
tant documentació que m’havia deixat damunt la taula del des-
patx de la meva cap, una dona que em pertorba. La barreja 
sensual i eròtica del seu cos exuberant i la fermesa de la seva ca-
pacitat de comandament em mantenen en un estat d’embriague-
sa permanent. He tornat a les oficines ja de nit i tothom ha 
marxat cap a casa. A la garita de l’aparcament hi queda, embada-
lit, amb la mirada esmaperduda en aquell petit televisor, el guar-
da de seguretat que sempre m’alça la mà, vacil·lant, en veure’m 
passar. Premo el botó de l’ascensor i, de sobte, en obrir-se les 
portes, la bafarada del seu perfum m’inunda les narius. En aquell 
moment sospito que potser ella acaba de marxar, però no pot pas 
ser, ja que unes hores abans jo mateix he vist com se n’anava amb 
el seu posat misteriós i el seu caminar barroer, però excitantment 
lasciu. Pujo fins a la planta de dalt i em dirigeixo al seu despatx. 
Tot roman en penombra, amb petits llums d’emergència que il-
luminen amb el seu candor malaltís les taules buides on els ordi-
nadors reposen, pacients, que retorni l’activitat frenètica del dia a 
dia. De cop, tinc la sensació que no estic sol. Escolto com un 
lleuger mormolar, com un panteix sobtat que s’escola entre petits 
esgarips que provenen del despatx de la meva cap. M’aturo. El 
terra emmoquetat no delata el so de les meves petjades i, lenta-
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ment, encuriosit i una mica atemorit, camino pausadament. La 
llum de sobretaula del despatx de la meva cap és encès. Ho veig 
clarament mitjançant les parets de vidre glaçat que intenten 
ocultar el que succeeix rere seu. Jo miro cap enrere. No hi ha 
ningú i un calfred d’excitació em traspassa l’espinada mentre es-
colto el so del meu cos bombar-me a les temples. M’apropo d’es-
quitllentes a la porta del despatx. És mig oberta i, per la petita 
escletxa de llum que queda entre la fulla de la porta i el llindar, 
observo, anorreat, el que està a punt de succeir davant meu. Dues 
persones s’asseuen una sobre l’altra damunt la butaca de pell ne-
gra del despatx. Un home jove, fornit, i una dona de mitjana 
edat, encara de molt bon veure. El meu primer instint ha estat el 
d’obrir d’una revolada la porta i aixafar-los la gresca, però la sang 
em bull a l’interior i aquella escena bruta i lasciva, execrada a les 
mirades alienes, m’excita i em convida a observar. Decideixo 
mantenir-me ocult en un racó i requesto des de la penombra 
anònima que m’ofereix el llindar de la porta, aquell episodi car-
regat de luctuosa morbositat. La dona, abillada amb una brusa 
blanca, s’asseu a la falda del noi, espatarrada de cames a banda i 
banda de la seva cintura. Esbojarradament es besen els llavis i el 
coll, i es mosseguen les orelles i el bleix de la seva respiració es 
confon amb el so desgastat del cuir negre de la butaca que gri-
nyola sota aquells cossos lliurats a la luxúria i la passió. De sobte, 
ella s’incorpora lleugerament i, d’una revolada, s’arranca la brusa 
sense miraments, i fa que els petits botons que la cordaven s’es-
campin pel despatx com un petard de focs d’artifici. No duu sos-
tenidors, i allibera els seus pits grossos i turgents de pell colrada. 
En fer-ho me n’adono, és ella, la meva cap que, mentre gemega 
de plaer, passeja les seves mans per la cabellera rossa del noi que, 
sota seu, està enfeinat en llepar-li els pits, i notar la blanesa en-
durida dels seus mugrons rosats que endolceixen els seus llavis 
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