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...sóc conscient que el fet de conèixer-me
millor fa que cada vegada m’estime i

m’agrade més.

Als 11 o 12 anys recorde un dia que estant sentada a la
dutxa vaig començar a tocar-me els genitals. Em vaig
estar estimulant una bona estona: em produïa plaer,
allò m’agradava. I a partir d’eixe dia molts altres dies
repetia perquè al meu cos li agradava. No sabia molt
bé què era i de fet intuïa que ho havia de fer amagada
perquè ningú no s’enterara, ja que “tocar-se” era una
cosa que no estava bé. No recorde clarament quan em
vaig adonar que allò que jo havia estat fent era
masturbar-me i, en tant que vaig ser conscient, vaig
sentir més vergonya al fer-ho.

Els xics sempre parlaven de les “palles”
que es feien, de com tenien la “polla” i al
meu grup d’amigues cap ni una deia ni

pruna de que es tocara ací o allà. 

De fet, jo desitjava fermament tindre una polla per
poder parlar-ne. Ja més majors, quan començàrem a
eixir amb xicons, al meu grup d’amigues de l’escola
que eren les amigues de sempre, començàrem a
parlar sobre la nostra sexualitat, és a dir, del que
fèiem en qüestió de sexe. Aleshores parlàvem de com
estàvem amb ells; de com ens besàvem, de com ens
tocàvem i ens donàvem plaer i, per supost, de com
tenia la polla el xic en qüestió. Del nostre cony mai
vaig escoltar ni una paraula. 

Poc a poc em vaig fer gran i vaig conèixer
altres dones, i corroborar que no era l’única

dona del món que es tocava. 

Parlar amb altres dones amb una sexualitat més
alliberada sobre les nostres experiències va fer que
deixara de sentir eixa culpa al masturbar-me i ho
poguera començar a gaudir molt més.

De fet, el fer la meua sexualitat visible ha contribuït a
que puga parlar de com m’agrada tocar-me i per tant
que em toquen. 
 
M’agrada acariciar-me i poc a poc, explorant-me he
trobat zones més plaents, fins i tot, amb ajuda
d’algunes amants he conegut millor el meu cos. Ara
sóc conscient que el fet de conèixer-me millor fa que
cada vegada m’estime i m’agrade més.
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