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Jordi i Maria caminaven pels carrers ja foscos de la Seu. 
En silenci,  es  llençaven mirades furtives,  carregades de 
significat, encara que sense apartar del tot la vergonya. Si 
bé no era la primera volta que eixien, si era la primera 
que ho feien sols. 

La Ciutat Vella els acollia en el seu laberint de carrerons i 
travessies. Els seus amics ja se n’havien tornat a casa. I 
només  quedaven  ells  dos,  desitjosos  un  de  l’altre  en 
secret, i tot perquè ningú dels dos s’atrevia a dir-li-ho a 
l’altre, tot per la por a que la resposta fóra un “no”. 

Jordi desitjava a Maria. No estava realment molt segur de 
si l’estimava, però el que si tenia clar era que la volia per a 
ell.  Volia  agafar-la  primer  entre  els  seus  braços, 
estrènyer-la  contra  ell  i  que  ella  notés  el  seu  membre 
erecte,  pressionant  els  pantalons  amb  una  força  tan 
terrible  que  els  podria  travessar.  I  volia  que  ella  el 
posseira  a  ell.  Anhelava  entregar-se  a  ella,  i  als  seus 
capritxos  sexuals,  per  molt  estranys,  extravagants  i 
dolorosos que pogueren ser,  o  bé  per  dolços,  tendres i 
suaus. 

Maria,  a  la  seva volta,  també desitjava Jordi.  Però  ella 
estimava un altre. Jordi no n’era conscient, i Maria, que 
notava els esforços d’aquest per apropar-se poc a poc a 
ella,  no  tenia  valor  per  dir-li  que  no,  per  deixar-lo  en 
l’estacada. No sabia com dir-li  que els seus esforços no 
valdrien per a res, que ella també el desitjava a ell, però 
estimava un altre. Si, Maria també volia saber el que seria 
abraçar, besar, i,  perquè no, follar a Jordi, però la seva 
lluita interior li ho impedia. 

Després de travessar les Torres de Serrans, València se’ls 
obria com una metàfora, alhora que premonició del que 
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devien fer ells amb els seus cors. El silenci, per bé que 
fóra  caminar  junts,  començava  a  ser  insuportable, 
sobretot  per  a  Jordi,  que  ja  no  sabia  com  entrar-li  a 
Maria, que en aquells moments tenia la clau per satisfer 
tots els apetits sexuals d’aquest. 

Havia  de  fer  alguna  cosa,  pensar  alguna  cosa 
suficientment  banal  com  per  a  que  no  resultés  massa 
directa, però alhora el suficientment enginyós com per a 
poder encetar una conversa. Encara no havien decidit que 
fer, si anar-se’n a dormir o bé prendre alguna cosa, així 
que  optà  per  treure  el  tema,  amb  l’esperança  que  el 
seguira. 

“Escolta Maria, i ara que fem?”, digué. “No sé, tal volta 
podríem passejar fins al port, o si t’apeteix podem anar 
als  pubs d’Aragó”.  Bé,  la  cosa  funcionava,  almenys  no 
havia  dit  res  d’anar-se’n a  casa.  Ara tot  era qüestió de 
saber seguir  la conversa.  “Si,  podríem anar  a Aragó,  el 
port està massa lluny... A més, així després ens agafa prop 
de casa als dos”. 

La conversa funcionà, i tots dos començaren a patejar-se 
el riu cap al barri de Mestalla. Deixaren a la seva esquerra 
el  pont  de  Fusta,  el  de  l’Alameda,  el  del  Real...  La 
València nocturna de tràfic incessant i de festa sense fi 
s’estenia ja als seus peus quan creuaren el pont d’Aragó. 
Els  pubs se’ls  obrien  a  banda  i  banda,  i  ja  el  coliseu 
valencianista  es  podia  endevinar  a  la  seva  esquerra. 
Creuaren  l’ampla  avinguda  i  s’endinsaren  a  fons  en  la 
València noctàmbula al entrar a un dels pubs que donen a 
l’estadi. 

S’assegueren en un dels menuts reservats, lleugerament 
allunyats de la cridòria que emanava la clientela habitual, 
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i ràpidament un jove i ben plantat cambrer se’ls acostà, a 
demanar-los,  amb  un  educat  castellà,  si  volien  alguna 
cosa. 

“Que vols, Maria?”, preguntà Jordi. Maria respongué que 
un rom amb cola. El Jordi hi estigué d’acord i tots dos 
demanaren  el  mateix.  Amb  una  eficiència  absoluta,  en 
menys de dos minuts el cambrer ja havia dipositat els dos 
gots a la tauleta, blanquinegra, del tènuement il·luminat 
reservat. 

Espontàniament, Maria començà a parlar. Jordi no sabia 
ben bé de que parlava, però tant se li donava. Ell assentia 
mentre  endinsava  la  seva  mirada  en  els  bellíssims ulls 
color xocolate d’ella. Anava fent traguets del seu cubata 
mentre ella parlava, i parlava. Només deixava de parlar 
per a fer un glop del seu got, i això, pensava Jordi, era bo. 
Se  sentia  còmoda,  amb  ell,  i  és  clar  que  estava 
entretinguda,  encara  que  només  fos  perquè  tan  sols 
parlava ella. 

Quan ella acabà de parlar, els últims glaçons del cubata es 
fonien ja al fons del got, per la qual cosa Jordi s’afanyà a 
demanar dos més. “No cal que en demanes més, no crec 
que tarde massa en anar-me’n”, li dia Maria. “Tonteries”, 
contestà Jordi. “Un cubata més i ens n’anem”. Així que 
prompte  tornaren  a  tenir els  gots  plens  a  la  tauleta 
blanquinegra del tènuement il·luminat reservat. 

La  Maria,  ja  entonada,  sabia  ben bé  que li  agradava  a 
Jordi, i sabia que havia de fer alguna cosa al respecte. Al 
cap i a la fi, ella estimava un altre, no? I si li parlava del 
“tio”  al que ella estimava? Es molestaria Jordi? Seria un 
descans poder dir-li-ho, així ell també estava sobre avís. 
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Però si li ho deia, podia perdre’l, a Jordi, i tampoc volia 
això. Ell ho tenia clar, però ella... 

Ara  era  Jordi  el  que  parlava,  del  seu  València,  de  la 
carrera,  de  la  feina,  de  política,  de per què el  cambrer 
parlava en castellà... No li feia molt de cas, ella. La Maria 
continuava amb el seu monòleg interior. Li parlava, o no 
li parlava? Li ho diria? 

“A  mi  ja  no  em  queden  més  diners”,  digué  Jordi. De 
sobte,  Maria  es  va  veure  transportada  a  la  realitat  del 
reservat  tènuement  il·luminat,  i  la  seva  tauleta 
blanquinegra  sobre  la  qual  descansaven  dos  gots 
novament buits. 

“Anem-nos-en”,  digué  Maria  al  veure  que  Jordi  havia 
acabat  de  parlar,  i  els  seus  diners  convertits  en  rom 
descansaven  ja  als  seus  respectius  estomacs.  Jordi  hi 
estigué d’acord. S’acostà a la barra a demanar el compte 
en valencià, pagà i eixí fora amb la Maria, que acabava 
d’encendre un cigarret. 

“Que  fumes,  tu?”,  digué  Jordi.  “Només  quan estic 
nerviosa”,  digué Maria.  “Que estàs  nerviosa?”,  contestà 
ell. Maria es fe la desentesa, i després d’un breu instant 
de silenci, respongué breument “Un poc, és que estic un 
poc  marejada,  perquè  hi  ha  una  cosa...  que  no  sé  que 
fer...” 

Jordi veié una oportunitat en la baixa forma mental que 
tenia Maria en eixos moments, i immediatament la instà 
a que li contara el que li passava. “Acompanya’m a casa, si 
vols, i a veure si t’ho puc explicar”, li digué ella. Jordi ho 
veié clar. Eixa era la nit. 

Emprengueren  el  camí  cap  al  nord  de  la  ciutat. 
L’avinguda  d’Aragó  es  fonia  amb  la  de  Catalunya  a 
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mesura que deixaven a la seva esquerra les facultats de 
Blasco Ibáñez. Llums incessants de vehicles i quadrilles 
de joves cridaners els despistaven de la seva conversació, 
mentre  avançaven  cap  a  Vicent  Saragossà  i  els 
encreuaments de la carretera a Barcelona. 

Casa Maria estava ja prop, i encara no havien parlat res. 
Al  Jordi  li  agradava,  això.  No  havien  tingut  temps  de 
rallar-se, i ho preferia així, d’eixa manera, ni ell ni ella 
anaven ja a tirar-se enrere per alguna cosa que pogueren 
haver dit. Però Maria temia el que podia passar. Veia ja el 
portal de sa casa, i Jordi encara no sabia la realitat que 
ella tenia al cap. 

Caminaren els últims metres que els quedaven fins a casa 
d’ella  en silenci.  Ella  s’assegué  al  capó d’un cotxe  i  ell 
restà immòbil davant d’ella. A la dreta, l’edifici on vivia 
Maria  s’alçava  imponent,  com  una  mena  de  jutge 
silenciós del que anava a passar eixa nit; a l’esquerra, a 
uns escassos cinc-cents metres, casa Jordi. Maria desitjà 
amb totes  les  seves forces  que Jordi  abandonés.  “Me’n 
vaig, fins demà”, volia que diguera. Però Jordi continuava 
callat al seu front. 

“Jordi”, parlà aixecant-se la Maria, “ha estat bé aquesta 
nit, però ja és tard... I si ens vegem demà, i ja parlem?” 
S’apropà  a  ell.  El  Jordi  la  mirava  sense  dir  res,  sense 
comprendre el que deia ella. Se mostrava, als seus ulls, 
com  una  deessa.  Unes  cames  perfectes,  una  cintura 
escultural, uns pits turgents, firmes, el coll suau, delicat, 
envoltat  dels  seus  negres  i  frondosos  cabells,  que 
emmarcaven també el seu bellíssim rostre, el rostre dels 
grossos llavis rosats i els ulls de color xocolate... 
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“Val”, articulà el Jordi sense saber exactament que deia, i 
l’abraçà. En eixe moment, ella ja havia sucumbit també a 
l’encant d’en Jordi,  i  es deixà embruixar per l’abraçada 
d’ell. Alçà el cap cap al seu rostre, i es quedaren mirant-se 
els  llavis  mútuament.  Els  seus  cossos  estaven  quiets, 
fermament  rodejats  pels  braços  de  tots  dos,  les  seves 
boques  estaven  ja  tan  juntes  que  pareixia  que  d’un 
moment a l’altre anava a ocórrer l’inevitable. 

Jordi ho tenia a l’abast de la mà. Si la besava, cosa que 
anhelava des de feia temps, ja no hi hauria volta enrere. 
Ella s’obriria a ell, al igual que ell s’obriria a ella. Jordi no 
s’ho acabava de creure. El seu desig més esperat estava ja 
per  tocar-lo.  Maria,  per  contra,  veia  la  situació  com 
alguna  cosa  ineludible.  No  estava  segura,  com  no  ho 
havia  estat  mai,  de  si  ella  realment  volia  això  en  ell. 
Deixar escapar al xic que creia estimava, i conformar-se 
amb Jordi, que li agradava, li agradava de debò... encara 
que tampoc sabia si l’estimava. 

Però, just en el moment en el que els seus llavis anaven ja 
a trobar-se, alguna cosa aturà a Jordi. Potser no acabà de 
veure-ho clar,  i  es  detingué.  Enfrontats,  Maria exclamà 
un lleu “millor així”,  abraçà per última volta a Jordi,  li 
pegà un bes a la galta, i se’n pujà a sa casa. Jordi, mentre 
tornava  a  sa  casa  per  els  estrets  carrerons  d’un  fosc 
Benimaclet,  ja  estava  penedint-se  d’haver  desaprofitat 
l’oportunitat. 
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