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Vibrant

La primera vegada que em vaig masturbar no sabria bé dir l’edat que tenia 
perquè era menudeta però, sí recorde la sensació d’estar passant-ho bé i 
la pillada de ma mare amb la seua pregunta jutjadora «Què fas?» Jo ja tenia 
interioritzat que tocar certes parts del cos no estava bé, així que molt pícar-
ament vaig dissimular «No res, estic jugant». 
Després puc recordar altres episodis als quals em trobava casualment amb 
eixes parts del meu cos i que engegaven una curiositat a la qual rarament 
arribava a donar-li massa atenció. 
Però quan ja vaig ser adolescent, recorde un professor de gimnàstica que 
vaig tindre, molt hippy ell. A les seues classes, a més de fer-nos exercicis 
res convencionals com la iniciació al taitxí, ens recomanava que exploràrem 
els nostres cossos, que ens masturbàrem, i feia especial menció cap a «les 
xiques, ja que per a vosaltres és una qüestió més amagada». Em va agradar 
que ens animarà a masturbar-nos, i que li llevara ferro a l’assumpte, al cap 
i a la fi em reafirmava en com jo pensava que havia de ser la sexualitat: una 
qüestió natural. Efectivament li vaig fer cas i vaig començar a explorar el 
meu cos de manera conscient. 
Per la mateixa època van arribar als meus oïts les recomanacions d’alguns 
llibres eròtics que ja s’havien convertit en clàssics, i que per tant eren fàcils 
de trobar. De manera que vaig agafar el meu carnet de biblioteca i els vaig 
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trobar al meu poble, no sense ficar la meua millor pose d’adulta segura a la 
bibliotecària. Dins d’aquests llibres hi havia també històries de dones que 
es masturbaven i que he de confessar que m’inspiraren molt.
El meu primer orgasme però, no va arribar fins molt més tard, amb l’adqui-
sició del meu primer vibrador. La cerca del clímax no havia estat prioritària 
fins que vaig començar a conversar amb amigues que descrivien com es 
corrien i després d’assistir a tallers de joguets sexuals on explicaven com 
hi ha dones que es corren molt ràpid i altres que tarden més però, que cap 
dona és incapaç d’arribar a l’orgasme. 
Si fins a eixe moment la meua exploració del cos havia inclòs la genitalitat 
però, sobretot m’havia dedicat a acaronar-me tota la pell, sentir les meues 
olors, assaborir-me... arribar a l’orgasme va començar a ser un punt més 
quan em masturbava. 


