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No más que este pequeño esfuerzo por vivir... 

                                          Gil de Biedma 

 

 

 

 

M’he despullat a les fosques i he esperat entre coixins, excitada, que algú, un 

algú desconegut, qualsevol algú, em prengués i em fes gaudir dels plaers del 

cos.  

 

No han trigat. Comencen per palpar-me dues mans. Són mans hàbils pel que 

es veu, coneixedores de l’anatomia femenina. Han aparegut primer amb tocs 

petits, delicats, temptejants. Després s’han fet més tremendes, més 

possessives, més expeditives, més audaces. Són dues mans suaus, 

femenines, petites. Hi ha però, sobtadament, una tercera mà més fosca. És una 

mà  que se m’ha anat del coll als pits, engrapant-los un xic bruscament, sense 

traça, amb una tendència clara cap a la barroeria. Faig mentalment un repàs de 

les mans que conec. Les mans del venedor de la botiga d’informàtica, 

blanques, de vegades suoses. Aquestes no són. Potser són les del fruiter. Són 

mans d’ungles cuidades i dits llargs, estranyes en tal ofici. No sé, potser 

tampoc. La veïna ,sempre sola amb el marit de viatge. Podria ser ella. Un dit 

s’enfonsa al meu sexe. Surt i, sucós, em masega el clítoris, que se’m posa 

rampant. O poden ser les mans del noi de les comandes del supermercat; 

mans que oloren a verdures i a dijous i a altres sexes més joves que el meu. 

Em toquen més mans. Potser. Mans a les que busco nom. M’hi aferro. 



Avantbraç, braç, espatlla, coll, rostre, tan sols per jugar miro d’endevinar i 

saber. Però no. Potser les mans de l’home que algun cop m’ha picat l’intèrfon i 

m’ha dit correo comercial i jo l’he obert sense pensar-m’ho massa. Potser són 

les mans del testimoni de Jehovà que passa per casa els diumenges amb la 

intenció de salvar la meva ànima atrotinada a cops de pecat. O el pakistanès 

que reparteix kebab amb la seva motoreta. O les mans del mal mestre d’escola, 

tacades de guix que em tibava de les orelles i ara em tiba dels llavis vaginals. 

Quatre mans, llavors, o cinc, potser més. 

 

Moltes mans. Hi ha una altra mà que detecto i que va per lliure. Una mà que 

tampoc reconec, una mà radical que no accepta propostes definitives de 

possessió ni territori; una mà sense pàtries ni fronteres. Unes altres mans 

m’obren les cames amb resolució absoluta com un matancer que obre la 

carcassa d’un animal per apedaçar-li els músculs comestibles e l’ànima. I una 

llengua que em llepa l’interior de les cuixes que m’humiteja una zona tan meva, 

navega sense miraments per tota la meva geometria.  

 

Algú m’acarona amb suavitat les galtes, delicadament. Potser, curiosament, és 

aquesta la mà més bruta, potser la mà més violenta però que es conté en un 

joc de tensions que m’excita i excita al seu posseïdor. Una llengua m’arriba al 

sot i no puc controlar un espasme que és com una erupció que m’eix de 

l’entranya. La llengua de l’home del jersei de coll alt que cada dia esmorza a 

l’Americano, L’home del jersei de coll alt que mai no em mira, que passa les 

fulles del diari mentre picoteja amb petits mossegadetes un crusan agafat 

sencer per una banya. L’home de les ulleres netíssimes, de la calba incipient i 



els ulls blaus darrere d’unes ulleres de pasta. L’home important potser que veig 

per la finestra, cada dia a les 8’14 i que passa pel davant de casa amb la seva 

cartera de pell. O el mitja merda que sovint em demana alguna cosa per fer un 

cafè amb llet i a qui jo l’etzibo un no tinc res sec i mentider perquè sempre duc 

les butxaques plenes de xavalla. L’home aquest que em deixa els llavis al cony, 

que puja per tota la meva tija llepant-me, fent-me petites mossegades en 

racons atzarosos del cos, com qui s’atura en un viatge i diu aquí beuré, 

d’aquesta font, m’acaba pujant a la boca i amb el bes que em fa em deixa un 

regust de la sal de mi mateixa i m’entrellaça amb la llengua la seva llengua. 

L’home del jersei de coll alt que no pot ser l’home del jersei de coll alt que jo dic 

perquè ara que toco el seu rostre veig, noto,que no porta bigoti. I a més ara, nu, 

no porta el coll alt i per tant n’és un altre tot i que fos ell. El veí amb qui encara 

no he creuat més de quatre paraules en sis anys, que de vegades trobo a 

l’ascensor mirant-se al mirall o fent-li ganyotes al seu nen quan el porta a jugar 

al parc; el mateix veí que mira per l’espiell si em sap al replà, el veí que és al 

bloc de no fa gaire i que m’han dit que és separat. Podria ser ell. 

 

Alço la mà. Jo també vull palpar, amidar els volums, sentir la frescor de les 

carns, la febr1e dels ventres, la tensió del tendons, dels glutis, la rodonesa dels 

pits, el que sigui; palpar, per déu, palpar, fer meva alguna tofa de carn, 

empassar-me-la. Vull saber, retenir, masegar, sucar, llepar... Vull... Em faig 

amb el considerable bastó d’algú, un algú que se’m posa bé. El tinc a certa 

alçada i he de forçar el coll per aconseguir la xuclada. Un algú que ha tocat la 

mà amb que jo el toco i noto als seus dits la intenció de dir alguna cosa. Però 

calla, que aquest és el pacte, no saber, no voler saber, no voler que res se 



sàpiga. Potser vol dir-me qui és, revelar-me el seu secret. Potser vol dir-me de 

què em coneix si és que en la foscor ell ha pogut saber d’alguna manera qui 

sóc jo. El peixater? No hi arribo. Desvio la mà i trobo la panxa: voluminosa i 

peluda. Podria ser ell. Però no li sento pudor a peix, una pudor que déu ser 

més fantasia meva que realitat però que sento cada vegada que el veig a la 

seva parada del mercat amb el davantal brut de la sang aigualida de la que té 

ple el marbre on escapça els besucs i obre les sardines. Amb l’altra mà em 

poso a bombar el seu membre que ara sento llefiscós com una llamprea. Li 

toco els ous, els sospeso. El cambrer que un dia em va tirar per sobre un 

martini i a qui no vaig saber posar mala cara de guapo que era. Tindria gràcia. 

Però no. Massa gras, penso, quan li pinço els sacsons. Algú em llepa els peus. 

S’ha introduït el meu dit gros a la boca. Sento una perfums, alguns que no 

conec. Amb la mà lliure toco una pell tibant, un cabell llarg i jove, uns pits 

menuts, una boca oberta que gemega el plaer que un altre, per darrere sembla, 

li produeix. Quants som? Sis, set? D’altres cantons arriben algunes veus que 

no diuen res, que només mormolen. Alguns accents, tot i no articular paraules, 

semblen estrangers. 

 

Un pitram poderós se m’arramba a la boca i llepo els mugrons d’una dona que 

se m’ha assegut al pit i em balanceja cantussejant les dues mamelles per tal 

que en la foscor les percaci amb la llengua. Algú m’està menjant el clítoris, 

m’està omplint el forat amb la llengua. Alço la mà i toco el rostre de la 

mamelluda i ella l’aparta i amb el gest em cauen a sobre unes ulleres pesants 

que en semblen de pasta. Sento el cop lleu de les lents i com s’esmunyen cap 

a un cantó. No sé si són de la dona, a la qual per cert he trobat una textura 



facial més aviat aspra, o d’algú amb qui s’estava petonejant. Unes mans 

comencen a palpar-me, buscant-les. Són d’home, definitivament. Per què les 

vol ara. Probablement per a que no acabin aixafant-se. El venedor del butà, el 

vigilant del parquímetre, el de l’Once. Tots ells porten ulleres gruixudes. La 

dona del meu damunt, tot d’un cop ha desaparegut com no desitjant més la 

meva carícia ara que l’he descuidada. Potser s’ha empipat. Amb la recerca em 

fan pessigolles. Mig ric. Sóc a prop de saltar-me la norma i dir prou, perquè em 

fa gràcia. Però em retinc i agafo aquell braç que busca. El trobo pelut i suat. 

Però se’n desfà de mi i finalment encerta amb el que busca. Això sembla 

perquè deté el seu moviment i al moment desapareix potser foragitat, com la 

dona, per un absurd sentit de la vergonya. Potser creu que el reconeixeré i 

trobaré ridícul això de follar a les palpentes i amb les ulleres posades. Per un 

moment em trobo sola i sense ningú a sobre ni a sota. La dona aquella m’ha 

deixat a l’estèrnum una pel·lícula de suor de les seves cuixes i una sensació de 

pèls púbics al tacte. 

 

Ara, la boca que em xucla l’entrecuix és una boca sàvia i experta, goluda i 

pràctica. Sap dirigir les forces i la llengua cap a on convé, administrar el temps i 

les distàncies, els silencies i els buits, com va fer sempre Henry Moore amb les 

seves escultures amb les masses i els espais oberts. Amb dificultat puc amb 

tot, que ja és gran cosa. Un algú a qui jo satisfeia feia un instant s’esmuny 

d’entre la meva mà per falta d’atenció per part de les meves carícies. La boca 

que em xucla s’ajuda d’uns dits separadors de vores que busquen el centre de 

tots els centres i així furga amb facilitat el lloc on déu m’ha posat l’ànima. És 

una boca pacient, escrutadora i per això probablement femenina. Penso en la 



Balcells, carnissera de la plaça, dona del carnisser que he cregut sentir per 

aquí amb la seva respiració feixuga. Penso aquelles ungles cuidades,aquells 

dits que separen tendons, que estiren colls de pollastres, que arrenquen 

pedrells, que remenen costelles i extreuen els cors brillosos, quasi glatidors de 

conills i que d’un cop cert de ganivet brutal, trenquen en dos el crani dels 

carners. Penso les safates amb sang aigualida, el paper de diari humit de la 

limfa del sacrifici. Penso la carn crua, els piquets que du la Balcells al davantal, 

potser més castigat que el del seu marit, els seus llavis perfilats com si hagués 

d’anar una festa, els rinxols que li cauen per la templa, daurats com una melsa 

al sol; i excitada, encuriosida, m’arquejo no sé com i li poso una mà al cap. La 

tofa del cabell ja es totalment despentinada però quasi endevino les formes 

originals. Ella, dono per segura potser frívolament la seva identitat, es retira  

d’una forma que jo jutjo violenta, excessivament ruda, sense una darrera 

llengotada. I novament per un moment quedo cega i sola en un no-res de 

gemecs i petites freses, desemparada en el desig i el gaudi; en la vida, potser. 

 

Torno a alçar els braços. Com un peix abissal necessito d’extensions de mi 

mateixa per a entendre’m amb el meu entorn, per copsar-lo. Vull percaçar 

cosses, enganxar-me al que pugui. Engrapo un tros de tela. És una corbata. 

M’excito. Sempre m’han excitat les corbates, des de xica. Tibo de la peça 

masculina i m’enduc així sorprenent-me a mi mateixa als llavis uns altres llavis. 

Són mascles i molsuts, contundents. Ho sé perquè el sobrellavi és picant de 

pèls incipients. M’exciten les corbates, ja dic, les atribucions exclusivament 

masculines. Només és una corbata, no hi ha camisa. Em ve al cap aquell 

mitjaedat que m’atén correcte però tibat quan vaig al banc a revisar els rebuts 



que he pagat i que no entenc, pobreta de mi, tan ignorant. Em ve ell al cap, no 

sé. El petonejo. Ja em va bé. La seva llengua em repassa el buc de la boca i tal 

com ha arribat, d’una forma tan precipitada, marxa, se’n va, plena de la meva 

saliva.  

 

Novament em mengen l’entrecuix. Ja tinc ganes que algú em fiqui el membre. 

Per a tal fi agafo el cap de qui em xucla. Sorpressivament em quedo amb una 

cosa que al tacte reconec com una gorra, una gorra d’aquelles que du el jovent. 

En julià, l’Arnau, en Carles...potser qualsevol del amics del meu fill. Em sobrevé 

la por quan penso que podria ser ell mateix i que la meva luxúria el podria 

convertir en un nou Edip de Ciutat Badia. Però no, li passo la mà per la closca i 

la du rapada a l’u, no com ell, que porta restes, grenyes, jo què sé. Se me’n va 

la por de ser una Iocasta. Continua llepant. Alguna cosa em fa que no me’l posi 

a sobre. Potser perquè ho fa bé, molt bé. Llepa fi, llepa llest, llepa hàbil. Vull 

aixecar els malucs i posar al seu abast més fàcilment les meves parts, vull 

oferir-me més fàcilment al meu devorador i amb la mà esquerra topo amb 

alguna cosa voluminosa i més o menys tova. Sembla una motxilla o un sac. 

Me’l poso sota el cul. Amb aquest gest de la bossa s’ha després alguna cosa. 

Palpo i té tota la forma d’una carta no gaire gruixuda en la pell de la qual crec 

reconèixer fins i tot el segell. Una altra carta ha anat a parar damunt el meu 

estómac. Algú em posa el seu parrús a la boca inesperadament. Una altra dona 

s’ha assegut damunt del meu pit. La cartera, penso. Li té un gust fort però m’hi 

foto. Amb la llengua, amb la punta, li busco el clítoris i li trobo, gruixut com un 

penis. Li noto un sacseig. Busco i remeno el forat. 

 



S’escorre. Jo estic també apunt d’acabar. La dona a la que he imaginat com la 

cartera del barri, se’m va de sobre meu i m’adono que m’estava esclafant. No 

he acabat. Millor. No vull acabar tan ràpid. No encara. Algú, juganer, s’ha 

arrossegat fins a mi. Se m’ha posat al costat i em mossega l’orella, dolçament. 

L’acarono el rostre. No sé si és dona o home. Tan se val, fa bona olor, és 

agradable. Vull besar-lo/la però se m’esmuny. Em molesto. Sento com se’n va 

arrossegant-se entre altres cossos, com fuig. Vull, anar amb ell/ella. Em 

molesta el que tinc entre les cames. Dono una puntada al xuclador, que fa un ai  

i res més i a quatre potes persegueixo el qui m’ha estat treballant tan 

delicadament l’orella. He de salvar, sortejar cames, braços, caps, geps, sexes. 

Hi ha un desordre de carns i mans que volen agafar-me tant si com no.  

 

Poc a poc, conforme avanço, l’àmbit s’aclareix lentament i puc beure aquell 

volum arrossegant-se cap a una llum imprecisa que ve d’una altra estança 

través d’un passadís. Poc a poc hi ha menys gent al meu voltat. Ara ja només 

queden parelles que voluntàriament s’han apartar del pandemònium general 

possiblement tocats per allò que algú ha anomenat amor algun cop. Ell/ella 

davant, jo al darrere ens apropem a un focus més material de claror. Llum. 

Llum. Arribem a una cambra, sí. M’assalta una claror de tauleta de nit que em 

cega però puc veure el llit. I damunt del llit un cos. 

 

Sóc jo, estesa damunt la màrfega. M’estic veient com alegrement em masturbo, 

sense concessions a la culpa ni les autocensures.  

 



El Pitus, pobret, em llepa amorosament l’orella amb la seva llengüeta que quasi 

no és res, reclamant-me moixaines, tan oblidat que el tinc, com fan tots els 

gossets.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


