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La revista interromp per un mes el concurs de relats per

oferir un conte de José Antonio Pilar. A
partir del mes que ve, continuarem seleccionant

finalistes, amb una novetat: la llista queda reduïda a

10, en comptes de 12. Encabat de la publicació d’aquests

contes, un jurat escollirà el guanyador del premi

Benzina, dotat amb 3.000 euros.
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Welcome to
Tijuana

L a dignitat no es localitza entre les
cames. Per això hi ha putes que són senyores i senyores que són i es
comporten com autèntiques putes. D’aquest darrer grup podria parlar
referint-me a alguna de les dones que alguna vegada van regalar-me les
oïdes amb un “T’estimo”; per fer-ho del primer, en canvi, hauria de
recórrer al Tijuana, lloc de parada obligatòria per a solitaris i rodamons
amb uns quants euros a les butxaques que, a falta d’idees per invertir-los
en quelcom més profitós i segurament menys plaents, opten per desti-
nar-los a satisfer la fam carnal. Marits insatisfets i nàufrags de l’amor
atrapats en el cercle viciós de la rutina marital; joves en edat de merèixer
que cerquen entre les seves quatre parets la descoberta del sexe a dues
bandes i septuagenaris als quals el temps els ha pres la força necessària
per erigir-se en res, però en canvi els ha deixat conservar dosis adoles-
cents de libido i viuen condemnats a l’exercici gens dissimulat del
vouyeurisme; defeses sense cap possibilitat de trobar una dona capaç de
suportar el càstig de despertar-se cada matí al seu costat i curiosos que
sempre volen anar més lluny i fer realitat els seus somnis eròtics, segurs
que enlloc més trobaran una proporció tan equilibrada de falsos gemecs
i èxtasi comercial. Sí, estic parlant d’un puticlub de carretera, un univers
en si mateix que fa que els astronautes del sexe puguin tocar autèntica
pols d’estrelles amb la punta dels dits; un món d’homes infeliços en la
seva gran majoria, que cerquen el plaer en cossos de dones que busquen
la felicitat a traves d’algunes de les diverses modalitats del pay per view
i del pay per touch.

El Tijuana és tot això. Situat en un indret geogràfic enmig del no
res, és el lloc perfecte per a desfogaments ràpids sense haver de passar
pel tràngol del dret d’admissió reservat; i un punt calent a peu de carre-

tera, on la velocitat i la durada de la cursa és equidistant al combustible
econòmic que el pilot estigui disposat a injectar al dipòsit. El típic fanalet
vermell ha estat substituït per un rètol amb colors estridents, amb la
llegenda “Hotel” visible des de dos-cents metres en línia recta, repre-
senta per als conductors àvids d’un contacte carnal esporàdic i furtiu, el
mateix que per als mariners significa una brúixola en una nit de pleamar.
Sigui perquè aquella nit em sentia córrer la sang a les venes a velocitat
de vertigen, sigui perquè estava perdut enmig de l’oceà d’asfalt pel qual
navegava sense un rumb fix, el cert és que em trobava enmig de tot allò,
formant part del col·lectiu de soferts clients d’aquell puticlub de carre-
tera.  Però a diferència de la majoria d’ells, no buscava satisfer cap desig
carnal; intentava una fugida cap endavant per trobar el clic que pogués
activar la desmemòria i apagar definitivament el llum de l’armari men-
tal on guardo determinats records.

L’interior no diferia gaire del de qualsevol establiment d’aquestes
característiques. Estava il·luminat convenientment perquè destaqués el
millor de les noies i mantingués entre tenebres els seus defectes físics,
provocant espais de semifoscor estratègicament distribuïts per tot el
local. La decoració combinava diferents estils que tenen cabuda dins la
gamma entre el kitsch i el retro, però tot i així destil·lava un toc de
relativa distinció. Em trobava enmig de tot allò, encara no sé ben bé per
què. Ho sé perquè el meu cos físic es reflexava en el mural de mirall que
penjava d’una de les parets, malgrat que la meva ment dormís plàcida-
ment el somni dels justos en braços de la constel·lació d’Aquari. Har-
monia i enteniment. Mirava de reüll la resta d’éssers solitaris que, com
jo, es recolzaven a la barra i escuraven les seves copes, en actitud con-
templativa del bullici de noies seminues que anaven amunt i avall d’un
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cantó a l’altre de la sala. Espectadors privilegiats d’un espectacle tridi-
mensional ofert per cossos que, havent superat ja la fase d’hologrames
arribats d’altres mons a la recerca d’un futur millor, intentaven desper-
tar així –i amb alguna sensual carícia que les fèmines propinaven als
presumptes– quelcom més que les ànimes.

* * *

Quan vaig accedir a l’interior del Tijuana, una pluja de mirades alienes va
caure a sobre meu i em va deixar xop. Vaig sentir el pes immaterial de
totes elles. Obrint la porta havia trencat la monotonia del moment i una
dotzena d’ulls es van clavar en mi primer per passar, posteriorment, a
escorcollar-me de dalt a baix a mesura que avançava en direcció a la barra
del bar. Encara era d’hora i no hi havia gaire ambient, però en un parell
d’hores allò s’ompliria de gom a gom. Vaig seure en un tamboret i vaig
demanar una cervesa; no sóc propens als combinats. En un primer mo-
ment era difícil distingir entre cambreres i professionals dels gemecs, ja
que ni el vestuari ni les pintures de guerra no diferien gaire les unes de les
altres; la barra del bar feia les funcions de frontera, i aquesta no es podia
traspassar ja que les noies que vivien a l’altra banda no formaven part de
l’aparador. Una d’aquestes, lluint la mínima expressió d’una faldilla i un
sostenidor que no li privaven d’exhibir generosament els seus encants,
me la va servir acompanyada d’un somriure que va deixar entreveure una
dentadura exquisidament pulcra. Un glop. Dos glops. Vaig fer una ullada
al meu voltant. Les figures semblaven difuminades, però eren ombres
amb pes i massa específiques que unes vegades es movien i d’altres es
limitaven a romandre paralitzades al mateix lloc.  Sabia que estaven vi-
ves. M’ho demostrava el fet que a intervals de temps, aquí i allà, la llumeta
d’una cigarreta adoptava una actitud candescent amb una durada pro-
porcional a la de la pipada que la havia generat. I després apareixia una
baconada de fum, que sumada a la resta de baconades, ajudava a crear
una atmosfera intoxicadorament londinenca. El mormol de veus i de
riures femenins, clarament exagerats per demostrar una simpatia des-
bordant, s’entrellaçaven amb la música de Manà: “Eres como una mariposa/
vuelas y te posas/ vas de boca en boca/ fácil y ligera de quien te provoca...”.

Observava el meu entorn. Un glop, dos glops, tres glops. Havia dei-
xat de fumar feia poc, així que res de tabac. A vegades permetia que la
meva mirada volés per lliure, que es perdés buscant per tot el local la
branca d’un arbre imaginari on quedar-s’hi a viure, mentre el meu jo
espiritual continuava lluitant contra els records. I ho feia amb la matei-
xa intensitat que en els darrers dies ho havia fet per reduir al màxim
possible els nivells de nicotina en sang i, per defecte, la meva dependèn-
cia. Era allà, amb mi mateix i el meu silenci. Un piano era l’únic ele-
ment distorsionadorament decoratiu de tota la sala, mut perquè ningú
no el tocava. Blanques i negres. “Els músics que es deixen caure per aquí
prefereixen que els seus dits toquin altres tecles, més suaus i vibrants”,
vaig pensar. Negres i blanques. Les millors notes d’aquesta orquestra de
fades surten sempre des de l’interior dels reservats, on el toc de flabiol i
els cops de bombo conformen les melodies més sol·licitades d’un reper-
tori de favors pagats amb sucs de socarrell. A mesura que la meva copa
es buidava, el meu esperit s’omplia de passat, present i futur. I cap d’ells
tenia per a mi la més mínima importància. Va ser aleshores quan vaig
clavar la mirada en el piano i quan, de forma espontània, sense adonar-
me’n, vaig pensar en veu alta: “Toca’m-la una altra vegada, Sam”.

–Aquí? –va preguntar un so gutural càlid molt a prop meu, malgrat
que semblava sortir del no res.

–Perdona? –vaig preguntar jo, sortint de l’ostracisme mental en què
m’havia establert.

–Vols que te la toqui aquí? –va insistir la propietària de la veu abans
d’afegir:

–No prefereixes anar a un altre lloc més íntim? Ho passarem molt
bé.

–No és un bon dia, ho sento –vaig justificar.
–Carinyo, no vols fer un clau inoblidable? –va insistir.
–Avui no tinc el martell ni els ànims per a no res.
–Si el que vol és evadir-te, estàs en el lloc idoni.
La noia no acceptava fàcilment una negativa per resposta. Jo tam-

poc. Estira-i-arronsa. Moments abans l’havia vist intentant entabanar
algun home, pescar clients en aquell mar d’espesura amb l’ham de les
seves excel·lències físiques, que ella s’encarregava d’adobar amb movi-
ments provocatius al ritme de Mala vida, de Mano Negra. L’havia estat
observant detingudament, centrant la mirada en la línia de la seva es-
quena; si els seus contorns es manifestaven dins del meu camp de visió,
i quan no era així a causa de la foscor o de l’impertinent presència d’al-
guna columna, la imaginava fent el que ja l’havia vist fer moments abans
de desaparèixer davant dels meus propis ulls: entre l’alè amb sabor a
alcohol d’homes que aprofitaven per fer-li tocaments de dalt a baix, en
un intent d’anar més enllà sense previ pagament de la taxa correspo-
nent; alguns no dubtaven a introduir bitllets pel balcó del seu escot.
Davant d’aquest espectacle, vaig optar per apartar la vista i concentrar-
la en el got que tenia davant meu. I va ser aleshores quan la vaig imagi-
nar nua per primera vegada, meva en cos i ànima, entre les meves mans,
d’una forma altruista i entregada. Les utopies sempre resulten el prelu-
di de l’amargor que ens colpeja quan arriba el moment de consciència
que ens retorna a la realitat de les coses, de les persones i dels impossi-
bles. I va ser en aquest moment precís quan el somni es va fer real i gens
amarg.
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–Com et dius?
–Hèctor.
–Hola, Hèctor –va saludar la noia, que s’havia apropat fins al punt

que entre cos i cos no hi cabia un os, em va fer primer un petó a la galta
i després, situant els llavis a l’alçada de l’orella i tant a prop que el seu alè
em va arribar com una suau brisa, em va dir:

–Jo sóc Samantha, però tothom em diu Sam. Si em necessites, xiula.
I després va desaparèixer, posant rumb a d’altres ports que conquerir

sense haver d’invertir més temps i armament que l’estrictament neces-
sari per tal d’aconseguir de l’exèrcit enemic una rendició sense condici-
ons. I poder obtenir, finalment, el preuat botí ple de tresors. Res de
presoners.

* * *

El llibre del cor està en blanc i jo havia escrit a totes les seves pàgines un
únic nom de dona: Mina. La meva seguretat que el temps, que diuen
que tot ho cura, s’encarregaria d’esborrar-lo, era només equiparable al
convenciment que encara era massa aviat per començar un altre. Em
vaig concentrar en el darrer glop de la meva cervesa, oblidant-me de
l’entorn i, a poc a poc, deixant tancats amb clau en un racó del cervell
els records que no volia que afloressin mai més a la superfície de la
meva vida. D’un primer pla van passar a un segon i després a un tercer.
Assegut al tamboret em vaig regirar sobre el meu propi eix, després de
buidar el got d’un darrer glop. I la vaig veure. Els meus ulls, fent la
funció d’autèntics radars, van detectar-la novament. La joia de l’esta-
bliment també tenia la mirada fixa en mi i mantenia l’actitud del que
roman a l’espera d’un senyal per fer aquest primer pas que haurà de
portar algú a caure per un precipici. Dolça i fràgil. D’aspecte singular i
entrecuixa plural. Samantha era una delicatessen en un supermercat de
carn fresca, a l’aparador del qual només s’exhibien pernils de pota ne-
gra amb corbes a una banda i ‘xoriços’ amb pistola a la cintura a l’altra.
Pa de sucre, vaig pensar, just un segon abans d’arribar a la determinació
que valia la pena fer el salt, llançar-me al buit sense paracaigudes. I que
fos el que fos. Tenia clar que volia dibuixar mapes sobre aquella pell
morena i recórrer les seves corbes sense fre i a velocitat de vertigen.
Vaig xiular. Ella només va poder entreveure el gest perquè els decibels
de la música ambient ofegava qualsevol so humà, però en va tenir prou
per saber què significava aquell senyal. Es va acostar caminant amb
naturalitat, amb una certa tendresa a la mirada. Va enfundar les armes
que utilitzava per afrontar qualsevol cara a cara.

–M’has cridat? –va preguntar un cop va arribar a la seva alçada, des-
prés de posar-li la mà oberta al pit.

–Vull estar amb tu –vaig respondre.
La cara d’ella es va il·luminar durant un breu espai de temps; només

un segon.
–T’ho has pensat millor?
Vaig assentir amb el cap, convençut en aquell moment que donaria

el meu regne i el meu cavall per ser l’únic amb dret a mossegar-li la
boca. El somriure es va disfressat aleshores de cintura en amunt de
complicitat i de cintura en avall d’erotisme.

Em va agafar de la mà i em va conduir a través de l’establiment fins
a la zona de reservats. Vam enfilar un llarg passadís, amb portes a amb-
dós costats que donaven accés a trossets de cel on deesses apòcrifes del
sexe mercenari exercien, a preu taxat, la seva comesa entre núvols de
cotó fluix. Aleshores ja m’havia envoltat la cintura amb el seu braç i

semblava guiar-me cap al destí on intercanviaríem fluids corporals, que
tots dos compartiríem durant la propera hora. Els seus muscles lluïen
preciosos sota la lleugera tela del negre vestit que simulava ser de seda
però que no era més que una vulgar licra. Quan vam arribar a l’alçada
de l’habitació, ella es va treure una clau de la bossa de mà i la va ficar al
pany. Abans de girar-la, em va fer un petó i em va xiuxiuejar: “Ja veuràs
que bé que ho passaràs”. Ho va dir mentre m’acariciava suaument la
nuca. La porta es va obrir i tots dos vam accedir a l’interior. Llum tènue
i el mobiliari just, res d’excessos decoratius. Era un habitacle funcional
i es notava. Amb un gest acompanyat de la frase “Higiene, sobretot” em
va indicar on era el bany. Primer va entrar ella; després jo. Vaig sortir
uns minuts després, amb la tovallola cordada a la cintura i deixant en-
devinar una petita erecció sota del teixit emmidonat.

–Vaja, estàs content! –va exclamar ella, que s’havia assegut a l’extrem
del llit, nua i amb les cames encreuades; càlida, perfecta.

Aleshores es va encendre una cigarreta. Va fer una pipada i va expirar
el fum. I després una segona. Va fer una “O”, que va volar lliure per
l’habitació fins a descompondre’s quan va perdre la seva consistència.
Des del bar arribaven els primers compassos dels Café Quijano: “Se
llama Lola y tiene historia, que más que historia es un poema...”. Amb el dit
índex va fer un gest perquè m’acostés a ella, i vaig recórrer les quatre
passes que encara ens separaven. Quan vaig estar a menys de dos pams,
amb el meu penis situat a l’alçada de la boca, em va descordar la tovallo-
la. La peça va caure immediatament gràcies a la llei de la gravetat. Se-
guidament, col·locant-me ambdues mans als glutis, va tirar de mi amb
força.

* * *

Sam m’havia donat a provar els pecats de la carn, quan aquesta no es
pot interpretar com cap altra cosa que una mercaderia que es ven a
qualsevol home disposat a pagar el preu establert. “És la llei de l’oferta i
la demanda en aquest mercat al·legal de la carn”, vaig pensar. En el meu
cas, la transacció comercial s’havia portat a terme sense donar opció a la
més mínima queixa per part meva, i el grau de satisfacció al qual havia
arribat com a client havia estat màxim. La noia havia aconseguit treure
tot el suc a la seva comesa. Malgrat la bona temperatura que feia a
l’exterior, vaig sentir una suau esgarrifança que em va recórrer tot el cos
amb la mateixa intensitat que si l’hagués travessat de dalt a baix un raig.
El mateix cos que encara conservava intactes alguns dels senyals de la
batalla que havia lliurat feia uns moments, sabent que el cos del delicte
havia quedat de portes endins.

Vaig pujar al cotxe i, abans de posar-lo en marxa, encara vaig tenir
temps per a un gest per a la posteritat: olorar-me els dits de la mà dreta
per comprovar que encara retenien les restes d’una olor que no oblida-
ria fàcilment; d’una essència interior que –estava convençut– algú hau-
ria de patentar per elaborar-ne un perfum. Un gir de la clau va desper-
tar el motor. Embragatge. Primera. Vaig arrencar enfilant la carretera
sense cap destí concret. Segona. Tercera. El vehicle platejat es va co-
mençar a confondre a tota velocitat amb la foscor de la nit. Quarta.
Cinquena. Abans d’endinsar-me en el seu embolcall obscur, silenciós,
clar i inamovible, i de sortir del radi d’influència del rètol de neó del
club, vaig connectar la ràdio.  Marxava amb la sensació que tot home té
un preu que està disposat a pagar, fins i tot per a allò que no preveu
comprar. Amparanoia cantava allò de “Buen rollito... Welcome to Tijuana,
tequila, sexo y marihuana...”.




