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narrativa

Carn i ungla
Josep M. Riu Margalef

Els noms vertaders, de moment, 

me’ls callo. La Marieta, la Tisoreta, la 

Pregadéu i, una servidora, la Gusarapa, 

érem una colla d’amigues més gregàries 

que la processionària dels pins. Si una 

anava a pixar, hi anàvem totes darrere. 

Les quatre dúiem el tall de cabell igual, 

l’estil de maquillatge calcat, idèntiques 

marques de roba, els mateixos 

complements... Totes estudiàvem 

jardineria i a totes ens agradava el 

mateix tipus d’home. Justament, d’aquí 

plora la criatura. 

Tanta coincidència de gustos 

comença a fer aigües per tot arreu quan 

conec un xiquet de qui tampoc diré el 

nom autèntic i anomenaré Rodabasses, 

i decideixo que sigui l’home de la meva 

vida. Juraria que a ell també li agrado. 

La cosa promet. Però les serps verinoses 

de les meves amigues s’hi van haver de 

ficar pel mig. S’haurien mort, si no. Li 

malparlen de mi. El provoquen. Li van 

darrere. Se li insinuen descaradament. 

Com que ell no es decanta de manera 

clara per cap de les quatre, fins i tot 

m’arriben a proposar de compartir-lo 

com a manso. Naturalment, les engego 

a la me. A partir d’aquí, ens declarem la 

guerra a braç partit. Esmolem ungles, 

dents i encants, i ens llencem de cap a la 

conquesta del Rodabasses. Distanciades 

en tots els sentits, busquem la 

singularitat en el vestir, els pentinats, 

les aficions...  La nostra rivalitat assoleix 

un punt de dramatisme i de fer-nos 
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hi ha coses que no s’arreglen ni amb 

calers. La Tisoreta –quin altre cas!– 

és de família humil. Què dic, humil? 

Pobre com les rates! Però, segons la 

figaflor de sa mare, la seva xiqueta està 

dotada d’una capacitat per als estudis 

pròpia d’un cap quadrat. Jo diria que 

no n’hi ha per tant. El que passa és que 

és una arna fastigosa de biblioteca. I 

una llepaculs dels professors. De la 

Pregadéu el millor que se’n pot dir és 

que ni fu ni fa, ni fa ni fu. O sigui: que 

és la mediocritat en persona. Vaja, que 

és més justa que un pany de cop. Per 

a més taca d’oli, la situació econòmica 

de la seva família és penosa. Això sí, 

sentint parlar l’embafada de la seva àvia 

materna, la nena “de totes les amigues, 

és la més guapa i distingida”. Jo, però, 

més aviat diria que és uns pits i un cul 

amb cames. Si destaca en alguna cosa 

és en el seu caràcter esquerp. I a fer gala 

de les seves suposades conviccions 

religioses adquirides, segons diu, al 

la punyeta mútuament que allò, més 

que una colla d’amigues, som un grup 

mal avingut de membres del sindicat 

del crim. D’amigues, hem passat a 

enemigues acèrrimes. I el pitjor del cas 

és que el pocapena del Rodabasses –tot 

s’ha de dir, aprofitant-se de les facilitats 

que totes quatre li concedim– només 

fa que anar de flor en flor com una 

papallona tastaolletes.

Vagi per endavant que no sóc 

de parlar dels altres. Però, a fe de Déu 

que si sospeséssim què hi podia veure, 

o trobar, en cadascuna de nosaltres, la 

que tenia més punts a favor per a endur-

se el Rodabasses a l’aigua, mal m’està el 

dir-ho, era jo. La Marieta, com que és de 

casa bona –i filla única– es creia que tot 

seria cullera fesol. Però, ha! Físicament 

és molt desagraciada. Diguem-ho sense 

embuts, és lletja amb ganes. Per no 

parlar de la seva poca afició a la higiene 

personal. En aquest sentit, llorda és la 

paraula que millor la defineix. I és que 

col·legi de monges on anàvem de 

petites. Els xics, però, ja la tenen calada. 

No és que sigui una tia fàcil, no. És, ras 

i curt, una gata maula, una autèntica 

devoradora d´hòmens. Parlar de mi, 

com comprendreu, se’m fa difícil. Una 

sempre pot caure en la temptació de 

l’autobombo. Ara bé, sí que puc dir que 

avantatjo les altres en intel·ligència, 

simpatia, modèstia, en una situació 

econòmica familiar boiant i de tenir un 

caràcter vitalista i extravertit. Ah, i en el 

fet que no m’agrada malparlar de les 

persones ni dir coses que no són.

El cas és que el fleuma del 

Rodabasses, aclaparat pel pressing 

sexual a què l’han sotmès les barjaules 

de les meves examigues –cosa que no 

els perdonaré mentre visqui–, ha passat 

de totes olímpicament. Fins i tot de 

mi. No m’agrada malpensar de ningú, 

però, ara que hi caic, ¿no deu ser que al 

Rodabasses li agraden les pel·lícules de 

soldats romans amb faldilla curta? 


