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Capítol 1Les xiques no poden

Abril no és un mes, millor dit, no és solament un mes, és el 
meu nom. Però aquest mes ha sigut el nom més pronunciat, en tot 
l’institut, perquè l’altre dia vaig contar a classe el que les xiques 
no haurien de dir, i menys de fer!

No va ser així perquè sí, de sobte o sense venir a tomb. Fou la 
de Biologia qui tragué el tema: li agradaven aquestes qüestions. 
L’any anterior també va ser professora meua i ja en vam parlar; 
malgrat les queixes dels companys –ningú de ciències ens havia 
fet mai llegir cap llibre–, ella sempre ens obligava a triar-ne un, 
i els temes solien ser la sexualitat, l’educació afectiva, la manera 
de ser dels xics i de les xiques, etc.

–No sou distints –deia–, us eduquen de manera diferent en 
funció del que teniu entre les cames. En realitat, els genitals vé-
nen de les mateixes cèl·lules mare: el clítoris equival al penis; els 
ovaris, als testicles; l’úter, a la pròstata; l’escrot, a la vulva, etc. Les 
hormones fan la seua feina i converteixen els teixits en una cosa 
o en una altra, però la família i la societat rematen la feina: us 
col·loquen un nom, una roba, unes arracades, unes joguines..., 
us animen a adquirir uns valors i unes actituds determinats o 
us en reprimeixen d’altres.

Mentre molts dels meus companys badallaven, a mi m’agra-
dava sentir-la parlar, i probablement fou per això que, quan ella 
va llançar l’ham, jo me’l vaig empassar. Un parell de xiques de 
la classe, i alguns xics, quedaren bocabadats:
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–Que fort! Has sentit el que ha dit? –va xiuxiuejar una com-
panya a la que tenia al costat. I afegí, sense que poguera sentir 
la resposta de l’altra:– Jo no ho he fet mai. Tu tampoc, veritat?

En aquell moment, una agulla xicoteta se’m va clavar sense 
fer-me mal. Una setmana després, al pati, se m’aproparen dues 
xiques de l’altre quart i em preguntaren si era veritat que em 
masturbava; una suor freda em va pujar per l’espinada i, ales-
hores, l’agulla es tornà ganivet.

La de Biologia, que es deia Teresa, havia deixat ben clar que 
no era recomanable que aquell tema isquera de la classe, perquè 
hi havia gent malintencionada i plena de prejudicis que podia 
fer-ne interpretacions fora de context. A l’aula, s’havia parlat de 
la manera de viure la sexualitat dels hòmens i de les dones, de 
com els xics que ixen amb moltes xiques són considerats uns 
mascles i, en canvi, les xiques que van amb molts xics són unes 
qualssevol. Després, com sempre, va venir la discussió sense 
conclusions ni acords: els uns, a un costat, i les altres, al contrari. 

–Els tios sempre penseu en el mateix: sou uns eixits!
–I vosaltres les ties també, el que passa és que ho voleu 

dissimular!
Marisa, la que no es masturbava, va donar la raó a les altres, 

en posar sobre la taula la molta experiència que li atorgava el 
fet de tenir xicot:

–El meu xicot sempre voldria marxa si jo li diguera que sí.
I, per si de cas hi havia cap dubte pel que fa a les seues opi-

nions, va reblar:
–N’hi ha molts que només volen les xiques per a... –el gest 

que va fer amb la mà deixava clar què creia ella que volien els 
xics–. La majoria només pensen en el sexe!

Aleshores fou quan ho vaig dir, un poc de rebot i un altre 
poc perquè m’hi abellia, enmig d’una classe de quart d’ESO, 
indignada perquè no pensava que tots els xics foren uns calents, 
ni tampoc els únics a qui agradava donar-se plaer; ni que les 
xiques que es donaven gust foren unes porques.. A continuació 
hi hagueren xiuxiuejos i em vaig enfadar encara més, perquè 
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precisament una xica amb xicot n’hauria d’haver practicat bona 
cosa per a conéixer-se a ella mateixa i poder ensenyar-li, a ell, el 
camí més segur cap al seu plaer.

De nou les paraules de la professora feien diana:
–Com han de saber, els xics, què agrada a les xiques si ni 

aquestes mateixes ho saben, ni han fet res per a esbrinar-ho?
Tampoc no calia generalitzar, que algunes sí que se’n preo-

cupaven, pensava jo!
La de Biologia afegia:
–Què voleu, que us descobrisca el príncep blau? I si no en 

té ni idea?
Però tinc quinze anys, igual que la majoria dels meus com-

panys de la classe, i aquesta és una edat molt dolenta, com 
no es cansen de repetir els majors del meu voltant. Tanmateix, 
sovint em diuen que la meua manera de pensar no lliga en una 
persona d’aquests anys i que sembla que sóc més madura que 
altres joves. 

Potser per això mateix, perquè em sentia major i m’agradava 
semblar-ho, vaig dir el que vaig dir, i tal vegada per això mateix 
també, algú, més infantil per a la seua edat, va ser el bocamoll 
que escampà per l’institut el que Abril havia contat a l’aula.

No hi va caldre res més.
El de boca en boca, i el de classe en classe, van anar adornant 

la història: que si ho feia tots els dies, que de vegades no podia 
aguantar-me i havia d’eixir de classe per fer-ho als lavabos, que 
ho havia fet en Alternativa aprofitant que el profe era enrotllat... I 
el que hauria pogut quedar en una anècdota sense importància, 
dita entre quatre companys, se’n va eixir de mare.

En la meua classe n’érem poquets, només vuit, perquè aquest 
curs els professors s’havien inventat els desdoblaments. Quan hi 
havia el grup sencer, en Educació Física o en Música per exemple, 
n’érem dèsset; però en la majoria d’assignatures estàvem partits. 
En Biologia sempre ens desdoblàvem, per això m’hauria sigut 
fàcil saber qui ho havia disseminat per l’institut, però vaig decidir 
no preocupar-me’n: no hauria tret cap de res. Altrament, li ho 
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vaig contar a la de Biologia perquè sabera que les seues reco-
manacions no s’havien respectat. 

La seua resposta no es va centrar en els altres sinó en mi:
–I com et sents amb aquests comentaris? –Es notava afectada 

per la situació.
–No m’importen –vaig mussitar. Volia demostrar-li que era 

una persona valenta i madura que estava per damunt de les xa-
farderies; però la veu em va trair i no m’isqué tan enèrgica com 
hauria volgut: realment sí que m’afectava anar pels corredors 
i que m’assenyalaren amb un dit mal dissimulat. Al capdavall, 
l’institut era com un poble i a dins, sense poder eixir-ne, passà-
vem la major part de les hores del dia. 

–Tu no ets responsable del daltabaix que s’ha armat –em res-
pongué amb calma, com era ella–; són els prejudicis de la gent i el 
seu tancament mental. Estic segura que has donat una lliçó a mol-
ta gent que pensa com tu, però no s’atreveix a dir-ho en veu alta.

I va sentenciar la conversa amb una frase que, sens dubte, 
tindrien ben present els que l’acusaven de ser massa liberal:

–Abril, qui no s’arrisca no fa avançar el món!
Res del que va dir no m’era desconegut: ens n’havia parlat 

moltes vegades, i jo hi estava d’acord, en quasi tot, però de ve-
gades se m’oblidava. Escoltant-ho de nou, el cuc filaner que no 
parava de treballar en el meu estómac es va calmar una mica 
i l’orgull de sentir-me una persona arriscada i valenta, com deia 
la professora, m’arrancà un somriure que em costà molt dissi-
mular –tampoc no volia que pensara que era una persona bleda, 
que amb dues floretes d’una profe ja en tenia prou.

Tot i això, era bo saber que n’hi havia, d’altres, que pensaven 
com jo i m’agradava també sentir que la gent es preocupava dels 
meus sentiments. Alguns professors feien de col·legues, i ho 
feien perquè, si queien bé als alumnes, tenien menys problemes. 
Crec que Teresa no era d’aquesta mena, si no, per què s’hauria 
de preocupar de la vida sexual dels seus alumnes i suportar les 
queixes d’alguns pares que no veien massa bé que les ciències 
naturals s’ocuparen d’un fet tan natural com la sexualitat?
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A mi m’agradava també preocupar-me dels meus amics, per-
què de la sexualitat, no hi havia cap dubte, també me n’ocupava, 
tot i que malauradament en solitari. Els amics eren com la meua 
família! I malgrat no estar d’acord amb moltes coses que pen-
saven o opinaven, intentava posar-me en el seu lloc, veure com 
se sentien i entendre’ls. En el curs de mediació de l’any anterior 
ens havien explicat que aquest tret se l’anomenava empatia i que, 
en general, les xiques ho eren més que no els xics, no perquè 
nasqueren així, sinó per l’educació que rebien: les xiques, se’ls 
animava des de ben menudetes perquè foren conciliadores i poc 
conflictives; els xics, perquè no es deixaren aixafar per ningú.

En aquest primer mes del curs, però, no estava de molt bon 
humor; la botella se m’apareixia sovint mig buida, i ni les xiques 
ni cap xic del meu voltant em semblaven gens empàtics. Proba-
blement, en el meu estat d’ànim influïa que encara no m’havia 
recuperat de la malaltia i, per culpa d’una varicel·la tardana, vaig 
haver de començar el curs dues setmanes després. 

Tanmateix, tampoc no m’havia perdut massa coses: els profes-
sors no feien res de profit durant els primers dies. Ens donaven el 
programa de l’assignatura –això qui el passava per escrit, perquè 
n’hi havia qui te’l feia copiar de la pissarra. Després hi havia les 
proves de nivell, que ens separaven en bons i dolents, i les adver-
tències: «Serem molt exigents» i «Heu d’estudiar cada dia, si voleu 
aprovar». Però una vegada començat el curs, t’adonaves que de 
vegades l’exigència no passava de fer uns quants exàmens amb 
molta matèria o de posar les dates quan a ells els interessava. 
D’altres, el professor passava l’hora dient-te que no mereixies la 
cadira que escalfaves, perquè no feies res per guanyar-te-la. A mi, 
que m’agradava estudiar i aprendre, em desagradaven aquelles 
generalitzacions. No hi havia bones paraules per als que sí que 
ens guanyàvem el seient? El problema era només nostre? No 
canviarien un poquet les coses si alguns no es limitaren a obrir 
el llibre per la pàgina x i manar els exercicis y i z per a l’endemà?

A mi m’encantava aprendre les poquetes coses que m’ense-
nyaven a escola alguns professors –també n’hi havia de bons, 
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per descomptat–, i el que jo descobria buscant-me la vida en 
Internet o llegint-ho als llibres. M’agradava traure bones notes 
i tenia sort de posseir molta memòria. Em llegia els apunts una 
vegada i la segona que hi mirava, ja ho tenia al cap. 

De vegades les coses se’m quedaven dins sense esfor-
çar-m’hi. Escoltava una cançó de la ràdio i, quan la tornava a sen-
tir, ja me’n sabia la lletra. No sempre m’agradava que em passara 
això, perquè em sentia recitant sense adonar-me’n lletres coents 
que tractaven d’amors impossibles que feien patir, o d’hòmens 
gelosos i dones possessives que morien per amor, i temia que 
alguna d’aquestes idees se’m poguera quedar dins sense el meu 
permís. La memòria podia ser molt útil en els estudis, però per 
a la vida afectiva i sexual –per a lligar, parlant clar i ras– encara 
no li havia trobat cap avantatge. Tampoc amb els companys de 
classe que, tot i que no s’atrevien a fer-ho a la cara, em deien de 
vegades setciències. I em feia molta ràbia!

Quina culpa tenia jo si estudiava perquè m’agradava aprendre?
Mai no m’havia negat a deixar uns apunts o a explicar alguna 

cosa a un company que m’ho demanara, ni mai no presumia de 
saber més coses que la majoria. Ma mare m’havia ensenyat molt 
bé la lliçó de la modèstia i, encara que moltes vegades m’havia 
de mossegar la llengua davant d’alguns comentaris, intentava 
no utilitzar els meus coneixements per a deixar ningú en ridícul. 

Però tampoc no m’agradaven massa les persones que pre-
sumeixen de bellesa, de musculatura o de diners. En la roda de 
la fortuna, a cadascú li toca una cosa, i el mèrit rau en el fet de 
saber traure’s partit i de saber explotar el bo i millor de les nostres 
qualitats. 

Pel que fa a mi, el que em va tocar fou la memòria, perquè de 
diners, a casa, no n’hi havia massa, i el meu cos tampoc no era 
per a girar-se a mirar-lo. Vivíem en un pis menut de la Malva-rosa 
que els pares havien comprat en casar-se i a la nostra finca, no-
més de quatre plantes, vivia un dels meus millors amics, Palmer, 
amb la seua àvia Llum. Els pares de Palmer havien mort quan ell 
tenia nou anys i des d’aleshores hi vivia amb l’àvia, que, segons 
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com es mire, no era tan major, perquè només tenia seixanta-un 
anys. Llum havia treballat com a mestra en una escola del barri, 
tot i que l’any anterior havia decidit jubilar-se.

El meu amic Palmer, malgrat que era un xic molt volenterós 
en quasi tot, era dels que no es treien partit quant a la roba. 
Moltes xiques opinaven que era molt guapo, que tenia uns ulls 
verds preciosos i uns cabells rossos que el feien semblar nòrdic. 
Però ell anava sempre amb roba súper clàssica i es tallava els 
cabells a cal barber de la cantonada, que li feia el pentinat d’un 
home de cinquanta anys. 

Els meus cabells, en canvi, eren castanys i molt rulls, i a 
l’estiu me’ls tallava curts, perquè no suportava la calor que em 
provocava tanta mata. Tenia la pell bastant blanca, l’alçada era 
normal per a la meua edat i el cos, ni massa gras ni massa prim. 
Si se’m mirava per darrere amb els meus pantalons preferits, que 
eren els amples, semblava un xic ben plantat i modern i aquesta 
ambigüitat em divertia. A mi m’agradava molt seguir la moda; 
m’encantava la roba, traure’m partit amb el que em posava al da-
munt. Moltes vegades havia intentat aconsellar Palmer perquè es 
comprara alguna peça més actual, però era tancat per a aquestes 
coses. Per a ell, vestir-se només era una forma de protegir-se 
del fred o de la calor.

A banda de la roba, també m’apassionava dibuixar còmics, 
però no en aquest ordre. Primer de tot dibuixar, després vestir 
bé i a l’última moda. 

Amb la intenció d’aprendre’n d’una manera més formal –fins 
ara em baixava programes d’aprenentatge d’Internet que m’ense-
nyaven a dibuixar les cares, els cossos i els moviments–, m’havia 
apuntat a classes de disseny de còmic en una acadèmia del centre 
i havia començat a anar-hi els dimecres de vesprada. Hauria pre-
ferit poder anar-hi dos dies per setmana, però enguany féiem clas-
se dues vesprades, dimarts i dijous, i els dilluns tocava esgrima.

La professora de dibuix de l’acadèmia, que a primera vista 
em va semblar poc experimentada, va resultar ser una jove que 
havia treballat en el món del còmic, col·laborant uns mesos en 
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la revista El Martes; però després no li van renovar el contracte, 
segons que ens va fer entendre, perquè les seues historietes 
eren massa «feministes» per a la publicació.

Com que m’havia deixat la curiositat al cos, perquè, tot i que 
havia fullejat alguna vegada la revista, no recordava que fóra 
especialment masclista, me la vaig comprar del quiosc. Els temes 
que tractava m’interessaven: crítica política, ecologisme, hu-
mor... En les pàgines centrals del número que comprí regalaven 
un còmic que es deia «Diari d’una geisha», en castellà, és clar, 
com quasi tot el que es publica. Tornant amb l’autobús, em vaig 
llegir la historieta de la prostituta oriental i em posí de mal hu-
mor: amb dibuixos manga –no m’agradaven gens, sempre amb 
aqueixos ulls a punt de plorar–, es contava que una mare ben 
pobra venia les dues filles, en canvi d’un poc de menjar, a dos 
hòmens. Cadascuna se n’anava per una banda, però la separació 
era rebuda amb alegria per una d’elles, perquè deia que l’altra 
era una «histèrica insuportable». Aquesta, la «insuportable», era 
violada pel seu comprador, mentre la germana li preguntava 
somrient al seu si a ella també li faria el mateix; el seu destí, 
però, era la prostitució. L’home la portava al prostíbul, on una 
madame la feia vestir de geisha perquè s’estrenara, amb un ai! 
lleuger i un somriure, amb l’home que havia pagat tres vegades 
més que els altres per ser el primer a fer-ho.

Per què agradaven aquesta mena d’històries? 
No ho entenia! També em costava pair les reaccions d’alguns 

majors. El dia que vaig comprar el còmic, havia quedat amb 
Arantxa, una companya de l’institut i una de les meues millors 
amigues de la Malva. Miràvem la revista al sofà de sa casa quan 
va arribar son pare de treballar i, mentre s’hi apropava, ens va 
demanar què féiem. En veure que hi havia dibuixos de gent en 
postures sexuals, ens va fotre un discurs d’aquells de no alçar-te 
de la cadira: 

–Aquestes revistes no són per a vosaltres –ens advertí–; la 
pornografia és per a gent gran que entén què passa. No us hau-
rien de vendre, als joves, aquestes lectures! –rematà.
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I jo vaig acabar la seua frase mentalment: «perquè convé 
que els adolescents estigueu apartats del sexe tant de temps 
com siga possible –més ben dit: del sexe coital–, ja que el plat 
estrella de la nostra pel·lícula no és per a gent descervellada 
i irresponsable».

Em vaig emprenyar. Tota la paciència que tenia amb els amics 
la perdia amb els adults. Tal vegada la meua empatia no fóra tan 
gran com jo volia pensar! I en moments com aquell recordava 
ma mare criticant el meu punt superbiós. Per això no vaig dir 
res. Em quedí amb ganes de contestar-li que el problema del 
còmic no era que hi apareguera gent despullada practicant el 
coit o qualsevol altra pràctica, sinó que mostrara les agressions 
sexuals a dones sense recursos com un fet volgut i viscut per 
elles amb alegria. Apologia de la violació es deia això:

–Ta mare et ven a un individu, aquest et viola sense preguntar, 
t’obliga a fer-te prostituta, i tu te’n rius? I qui ho llig es creu que 
t’agrada? –Em vaig desfogar amb Arantxa, però ella tampoc no 
va comentar res. Crec que en part estava d’acord amb el que 
opinava el pare.

De vegades em preocupava la meua amiga, perquè era un poc 
tradicional. Feia dos mesos que eixia amb el Granota, un po-
ca-solta atractiu, però cregut, repetidor de quart i de la seua 
classe. Ella sempre havia dit que no li agradaven els xics massa 
bons. I a gosades que se l’havia buscat bé! A la primera, l’havia 
encertada: el Granota era un desvergonyit i un fatxenda!

Tornem a la meua classe de dibuix, la manera que tenia la pro-
fessora de muntar-s’ho m’havia il·lusionat. N’érem dotze, la ma-
joria xics, i la primera setmana vam haver de dibuixar un o dos 
personatges, que es convertirien en els protagonistes del nostre 
còmic. Jo els vaig imaginar de seguida. El cap no m’havia parat 
des que la mestra havia fet la proposta. Però no en serien ni un 
ni dos; els meus personatges en serien nou i viurien tots en la 
mateixa finca. I ja tenia el nom del còmic: Ací no hi ha prou sexe! 
Un còmic dedicat als meus companys de l’institut: als bocamolls 
i a les eixides, als tradicionals i a les marranes, als que es mas-
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turbaven i als que no ho feien, als oberts i a les tancades, als 
que davant deien una cosa i darrere una altra... Ací no hi ha prou 
sexe! En el meu còmic ningú no es burlaria de ningú, perquè 
el sexe seria per a tots una manera d’aprendre i de gaudir, de 
comunicar i de sentir; no un instrument per a dominar, violar, 
forçar, aprofitar-se’n o criticar.

Em vaig posar mans a l’obra:
Clitorina del Mont de Venus era una adolescent filla del primer 

matrimoni heterosexual d’una de les senyores Bartolines. Era 
molt amiga de Glandín de la Mata Peluda. Tant Clitorina com 
Glandín eren dos joves del segle xxi.

En canvi, Semengol, amic dels anteriors, era un tradicional, 
un xic del segle xx. No!, del xix. No!, del xviii. Bé, un antic! 

Els bessons de cinc anys Mugronell i Mugronella eren els 
germanastres de Clitorina i els fills de les senyores Bartolines, dues 
dones que s’estimaven i que els van tenir mitjançant insemina-
ció artificial.

Semengolet era l’amic de cinc anys dels bessons, però el 
caràcter, malgrat l’edat tan curta, era igual de tradicional, o més, 
que el del seu germà Semengol. 

Finalment, el senyor Prostatino, pare de Glandín, era un altre 
home del segle xxi o del xxii. 

Nou personatges en total. I tan poc de temps com tenia per 
poder-los donar vida! 

Passava els dies desitjant que arribara dissabte per posar-me 
a dibuixar. Normalment estudiava i feia els deures de l’institut 
de dilluns a divendres i el cap de setmana, quan ens n’anàvem 
al poble dels meus avis, dibuixava. Els avis vivien a Reque-
na, però els pares hi tenien també una casa. Tots els dissabtes 
anàvem cap allà. I els estius, els hi passàvem sencerets. I a mi 
m’encantava!

Allí en tenia quatre, de molt bons amics: Paco, que eixia amb 
Conxa des de feia quasi dos anys i ja parlaven de boda i tot, Carol 
i Clàudia. Els fadrins de la colla no eixíem amb ningú, però ens 
ho muntàvem d’allò més bé. 
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Malgrat la confiança que ens teníem, de sexe-sexe no en 
solíem parlar. Era una mica curiós, si ho pensava bé, haver-ho 
dit a classe, a gent que quasi no coneixia i a qui no contaria 
res de la meua vida privada, i no haver parlat amb amics, i que 
tampoc ells no n’hagueren parlat mai. 

Crec que en això tenia molt a veure el que ens havia dit 
Teresa sobre l’educació tan diferent que es donava als xics i a 
les xiques:

–Per a una xica és normal parlar de sentiments, de tot el que 
li passa al cor, de com n’està, d’enamorada, del fet que se li eriça 
la pell quan veu el seu xicot, de la flor que ell li ha regalat, de 
l’amor per sempre... Però és més difícil que parle del fet que el 
desitja, de com se’n sent, de mullada, quan hi pensa; tal vegada 
de com es masturba recordant-lo...

Aquell cap de setmana, l’últim ja del mes d’octubre, pensava 
parlar del tema aprofitant el còmic. Preguntaria als meus amics 
pels noms dels personatges. 

–Sabeu qui són les Bartolines? Són unes glàndules que hi 
ha a l’entrada de la vagina. Aquestes, quan una xica s’excita, 
comencen a segregar un fluix que lubrica la vulva. La humitat 
facilita la penetració, si aquesta és la pràctica que volem fer; 
però també fa més plaent i agradable tocar el sexe d’una xica si 
està mullat i portar-la a l’orgasme. Ho sabíeu?

»Qui és Glandín? Glandín és el gland, la punta del penis, 
normalment tapada per una pelleta anomenada prepuci. De ve-
gades aquesta pell és massa estreta i el gland, més gros, no pot 
aguaitar. Quan passa això, l’erecció és dolorosa i cal fer-hi una 
intervenció senzilla que consisteix a tallar part de la pell perquè 
el gland quede lliure. En algunes cultures, a tots els nens acabats 
de nàixer, se’ls talla el prepuci. I aquesta pràctica s’anomena 
circumcisió. El gland és la part més sensible del penis i la que 
proporciona més plaer.

»Quan un xic està molt excitat i té un orgasme, normalment 
ejacula i expulsa un líquid blanc i viscós anomenat semen. Per 
això hi ha Semengol i Semengolet. El semen transporta milions 
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d’espermatozous; per això, quan es tenen relacions sexuals amb 
penetració i no es vol un embaràs, s’ha d’usar un preservatiu 
des del principi fins al final. A banda que és una pràctica de risc 
fer el coit sense condó, amb la famosa marxa enrere ens expo-
sem a un embaràs, perquè hi ha espermatozous d’ejaculacions 
anteriors que sovint es queden a passar l’estona dins del penis 
i poden aprofitar el moment per a entrar a la vagina. 

»I d’on ve Clitorina? De clítoris, molt bé. Però, d’aquest, 
només en veiem la part de fora; per dins es bifurca en dos arrels 
formades també de teixit erèctil, que s’estenen i s’expandeixen 
pels costats de la uretra i de la vagina, i dos bulbs. Quan una 
xica s’excita, el gland del clítoris es posa dur i sol doblar-ne la 
grandària, però també les arrels i els bulbs es fan més grans. 
Per a una bona excitació femenina, no solament ha d’haver-hi 
lubricació vaginal, amb les Bartolines treballant a tota màquina; 
la vulva, i sobretot els llavis menors i el clítoris, han d’estar ben 
congestionats de sang. De fet, l’orgasme és l’alliberament de la 
tensió provocada per l’acumulació de sang.

»I dels bessons, Mugronell i Mugronella? Són fàcils d’ende-
vinar! Les terminacions nervioses dels mugrons, tant dels xics 
com de les xiques, els fan molt sensibles i plaents, però sembla 
que els pits només són considerats una zona erògena en les 
xiques. Potser ací actuen alguns prejudicis: la sensibilitat dels 
xics ha d’estar només en el penis?

»I del senyor Prostatino? Heu sentit parlar del punt G dels 
hòmens? Doncs està en la pròstata, una glàndula situada a uns 
tres centímetres de l’orifici anal, recorreguda per multitud de 
vasos sanguinis i nervis que fan que tinga una gran sensibilitat 
sexual. Per això, la penetració anal és molt plaent als hòmens, 
independentment que siguen o no homosexuals. Els prejudicis de 
la gent, que associa unes pràctiques determinades amb l’orien-
tació sexual, els priva de molt de plaer.

I de moment, això era tot! Ja tenia ganes que arribara el cap 
de setmana per a veure què em deien els amics del poble quan 
veren el còmic i els preguntara sobre els personatges. Podia 
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imaginar-me Paco dient: «Quin fàstic! Pel sol fet de pensar que 
un marieta em done pel cul, em pose malalt!».

I a mi preguntant-li com podia parlar de la penetració anal 
sense haver-la practicada. O parlava perquè sí que l’havia tas-
tada?

Sabeu que la penetració anal no és exclusiva dels homes 
homosexuals?

Sabeu que prop del 50 % dels heterosexuals l’han practicada 
alguna vegada? 

Siga com vulga, a molts hòmens heterosexuals com Paco 
els venia de gust el coit anal, però no quedava bé que un home 
«de debò» ho diguera, perquè...

Els hòmens de veritat no fan coses de marietes!
Els hòmens de veritat no fan coses de dones! 
Els hòmens de veritat són hòmens que penetren!
Els hòmens de veritat no es deixen penetrar...! 
M’interessava el tema i també tenia curiositat per la cara que 

faria la meua professora de l’acadèmia en veure els dibuixos. 
Si em preguntava per què havia triat la sexualitat, no li diria 
res del que havia passat a l’institut. No em refiava massa dels 
meus companys de dibuix i ja en tenia prou, de ser la riota del 
meu; només faltava que la meua fama s’escampara per tots els 
instituts de València. 

Afortunadament, hi havia una persona amb qui sí que podia 
parlar obertament de sexualitat: era Amaia. Ella i Arantxa eren 
les meues amigues de l’institut, a banda de Palmer. Amaia venia 
a la meua classe, era una jugadora de futbol excel·lent i els seu 
desig era convertir-se en professional i poder viure de l’esport. 
Malauradament, tal com estaven les coses per al futbol femení, 
aquella meta s’albirava difícil. El primer obstacle el constituïen 
els pares. No volien una filla futbolista que s’esforçava a tenir 
unes cames dues vegades com les meues: no feien fi sota la 
faldilla ni damunt d’unes sabates de taló alt. 

«El futbol no és per a una dona», pontificaven sovint. «Per 
què no t’apuntes a esgrima, com Abril?» 
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Però el problema principal, el que més els preocupava, n’era 
un altre: 

«Totes les del futbol són unes lesbianes, i no volem que 
t’ajuntes amb aqueixos cavallots.»

Que visquen els prejudicis! 
Amaia tenia allò que en l’argot homosexual en diuen ploma. 

No era una xica estereotipadament femenina, ni li agradava 
vestir amb roba cenyida ni escotada, s’asseia amb les cames 
de vegades tancades i moltes altres obertes, caminava deci-
didament, es posava sovint les mans a les butxaques i, en el 
camp de futbol, tirava escopinades com qualsevol esportista. 
La convertia allò en lesbiana? Clar que no! Però el ben cert és 
que li agradaven les xiques. Probablement, si els pares de les 
seues companyes eren com els d’Amaia, també devien dir a les 
filles que no jugaren al futbol amb xiques com la meua amiga. 
Si eren pares amb prejudicis, costava poc imaginar-los advertint-les 
que hi anaren amb compte, perquè el camp de futbol estava ple 
de lesbianes. 

La qüestió era que les xiques homosexuals ho serien igualment 
damunt d’un camp ple de gespa o a l’engronsadora del menja-
dor de casa: ho serien si jugaven al futbol o si feien calceta. I la 
realitat era que a Amaia li agradaven les dones i que els seus 
pares, si s’oposaven als desitjos de la filla, només aconseguirien 
boicotejar-li el futur i dificultar, a més, que poguera conéixer 
dones que estimaven altres dones. 

I si tornem al tema de la ploma, era curiós que només es 
parlara de l’homosexual, i no de l’heterosexual. No tenim plo-
ma, els heterosexuals? De segur que sí! La manera d’apartar-se 
els cabells de les xiques, d’asseure’s amb una cama damunt de 
l’altra; la manera de caminar dels xics o d’«arreglar-se el paquet» 
en públic; les mostres d’afecte dels homes, tan distintes de les 
de les dones: encaixar la mà, abraçar-se pegant colps a l’esquena 
a pam i mig de distància, no fóra cas que es tocaren una mica... 
I tot això s’aprenia i es practicava des del bressol. Els majors 
t’ho ensenyaven, i els iguals s’encarregaven de recordar-t’ho.
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Definitivament, els heterosexuals també tenim ploma, però 
com que en som la majoria, tendim a pensar que els diferents, 
els estranys, els que se n’ixen de la norma, són els altres. 

Per sort, a mi m’agradava la gent que se n’eixia de la norma 
i m’encantava estar al costat de la meua amiga Amaia i acom-
panyar-la al riu sempre que podia fer-ho. Son pare la deixava 
anar als entrenaments i renegava menys si jo l’acompanyava. A 
més, els esports, especialment el futbol de xiques, m’entretenien 
d’allò més. Un dia faria un còmic on les protagonistes serien 
dones futbolistes.

 Anant cap al riu, camí que normalment recorríem amb auto-
bús, parlàvem de nosaltres i de les diferències i les semblances 
entre les relacions heterosexuals i les homosexuals. Sempre era 
molt interessant conversar amb Amaia, perquè era diferent de 
les altres xiques de la classe i hi aprenia molt. Les relacions afec-
tives i sexuals entre persones del mateix sexe eren complicades 
en una societat encara molt homòfoba, però els heterosexuals 
també ho féiem difícil, perquè la majoria ens entestàvem a viu-
re-les dins d’una pel·lícula dirigida per una persona aliena que 
no es preocupava de nosaltres, sinó de mantenir els costums, 
la norma, la tradició... I la tradició establia què s’havia de fer 
quan eixies amb algú i com t’havies de comportar: qui prenia la 
iniciativa, quan era adequat fer-se el primer petó, a quina edat 
era adequat fer-ho, etc. I tot ben diferenciat per a xics i per a 
xiques. Si t’havia tocat el sexe femení, se t’adjudicava el gènere 
rosa: debilitat, dolçor, dependència, emocions, passivitat, etc. Si 
t’havia tocat el sexe masculí, no te’n podies eixir del gènere blau: 
fortalesa, agressivitat, independència, racionalitat, activitat, etc. 

El darrer dia que vaig acompanyar Amaia a l’entrenament, 
vam parlar del fet de ser blau o rosa i dels comentaris que so-
bre mi es feien a l’institut. Ella no havia estat a classe quan va 
passar, perquè anava a l’altra mitja part del grup amb què ens 
desdoblaven, però, malgrat no ser una persona que fera cas dels 
xafardejos, hauria d’haver sigut sorda per a no assabentar-se’n. 
Amaia i jo solíem raonar moltes vegades de masturbacions, de 
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la primera vegada que ho férem, de la culpabilitat... I en lloc de 
perdre el temps jutjant els que ens criticaven, seguírem parlant 
de nosaltres. 

Ella va descobrir la masturbació a onze anys, amb el doll 
d’aigua del telèfon de la dutxa. Li va sorprendre que ningú no li 
n’haguera parlat abans. Cap de les seues amigues d’escola, ni la 
mare, ni la germana major, ni ningú. Va ser poc temps després 
que li vinguera la regla que la mare es va veure obligada a fer-li 
la xarradeta corresponent: 

«A partir d’ara has d’anar amb compte amb els xics. Tots 
busquen el mateix i, si no et fas de valer, et criticaran i et deixaran 
prenyada.»

I encara més:
«Només quan t’enamores, i quan trobes un xic que t’estime 

de veritat, podràs gaudir dels plaers del sexe, però de moment...»
Vaig continuar jo la frase: «...són un pastís reservat a nosaltres, 

els adults, que som els que en sabem molt: en realitat, els que 
ho sabem tot.»

I així, sota el guiatge de la regla, en lloc de venir el plaer 
començaren les regles: 

«Tanca les cames, que se’t veuen les bragues!», 
«Ara ja ets una dona i no pots anar amb xics», 
«Pintat i arreglat una miqueta, que pareixes un homenot!»,
«No et poses roba tan ampla, que no se’t noten les formes!», 

etc., etc.
Però ningú no li havia explicat que masturbar-se existia i que 

donava plaer i que, per fer-ho, no seria menys dona –les mames 
continuaven creixent-li sense remissió. Tampoc ningú no li havia 
dit que podia masturbar-se, perquè era saludable i una manera 
fantàstica de conéixer-se. I si el problema era la reputació, si no 
ho contava, aquesta quedaria tan intacta com la seua virginitat.

Amaia i jo no ens havíem conegut fins a segon d’ESO, perquè 
ella venia d’una altra escola, i tan bon punt ens vam veure, con-
nectàrem. Quasi des del principi, ens va ser molt fàcil parlar de 
sexe i parlar d’amors. Ella estava enamorada d’una xica del seu 
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equip, però no s’atrevia a dir-li res per si l’altra no era homose-
xual i s’enfadava. Jo li havia contat que m’encantava un xic de 
batxillerat, Pau, el noi més modern de tot l’institut.

M’agradaven les paraules noi i noia. Als catalans els feien 
molta gràcia les nostres: xic i xica. Però molt poca gent per 
les nostres terres coneixia les mallorquines al·lot i al·lota. La 
llengua era diversa, com les persones, per més que la majoria 
s’entestaren a ser iguals, a pensar i a viure les mateixes coses.

Pau era alt i prim, tenia una esquena ben ampla i un cul arro-
mangat preciós, que només se li notava el dia que excepcional-
ment es posava uns pantalons més cenyits. Lluïa un parell de 
pírcings a la cara i un altre a la llengua, però el que més cridava 
l’atenció era el que duia a la nuca. Cantava en un grup de hip-hop 
i també en componia les lletres, sovint durant les classes que no 
li interessaven. Tal vegada per això ho aprovava tot molt justetet.

Només hi havia parlat una vegada: ell solia anar sempre 
a la seua, amb els auriculars enganxats a les orelles i la mira-
da perduda en altres mons. Per sort, tenia fonts d’informació 
alternatives: un amic de la seua classe m’havia contat que la 
primera setmana de desembre el grup de Pau actuava en el 
port de València. Es tractava del primer concert que farien amb 
una infraestructura mínimament professional i, a més, cobrant. 
Encara quedava un mes llarg, però la data estava marcada en 
roig en la meua agenda.

Aquella setmana, l’última d’octubre, m’havia tocat dues ve-
gades pensant en Pau. I el còmic que estava dibuixant pensava 
dedicar-lo a aquella meravellosa i saludable pràctica que des-
pertava la curiositat del menudet Mugronell, de la seua germana 
Mugronella, de Clitorina i de sa mare, la senyora Bartolina.
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