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Sortosament  no  li  passava  massa  vegades,  però 
darrerament, no sabia si era per l’edat, per la manca de 
relacions  estables o  de  vitamines,  per  la  inestabilitat 
emocional i política, - perquè avui manes i demà et foten 
al carrer i tot pels putos electors i la ditxosa democràcia-, 
li passava més vegades de les que desitjava. Però avui, 
com la majoria dels dies i de les nits, de les hores i dels 
minuts  tocava  fer  la  gara-gara  als  possibles  votants, 
aquells que la mantindrien en el càrrec i que, entre tots, 
l’ajudarien a pagar les factures de l’aigua i de la llum, del 
gas i del gimnàs, l’IBI de la casa de la platja, les metxes 
cada quinze dies; les dietes i els desplaçaments ja les 
pagaven els contribuents que per això l’havien votada. 
-Què menys!-.  Els  tiberis  que s’havia  fotut  a  costa  de 
l’erari públic la compensaven amb escreix de qualsevol 
maldecap i això que aquella legislatura n’havia tingut uns 
quants.  Fou  acusada  de  malversació  de  fons  i  de 
soborns, però res comparat amb el que li estava passant 
en aquell moment. Somreia, però la processó anava per 
dintre.
Aquell dia i a aquella hora a la Queca Barnils li picaven 
els genitals i  no en tenia pr ou de fregar-se una cuixa 
contra l’altra. Ni la fricció aconseguia alleugerir aquella 
molesta sensació. El que veritablement li venia de gust 
era  rascar-se  a  la  brava,  sense  miraments  ni 
contemplacions, com si estigués sola al sofà de casa o 
com  els  homes  que,  habitualment,  es  recol·loquen  la 
collonada a mansalva quan els ajupen els calçotets. Però 
motius  conjunturals  li  impedien  portar  a  terme  aquest 
comportament  primari  convertit  en  fita  èpica.  Havia 
d’acabar el discurs i els ciutadans d’aquella urbanització 
no es mereixien cap grolleria per part seva.
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El  prurit  anava  en augment i  no  podia  ni  pujar-se  els 
pantalons. Enyorava aquells texans amb quatre costures 
que  apuntaven  al  bell  mig  de  l’orifici  vaginal  i  que 
l’alleugerien amb tan sols un lleu moviment de cames. 
Just avui  el  cap de protocol  li  havia  recomanat faldilla 
entallada amb tall  discret al sud i, a més, ella, pel seu 
compte, s’havia encalçat una faixa exempta de protocol i, 
tot i que es gratés, mai no arribaria al nucli de l’incordiant 
pessigolleig. 
Quatre capes la separaven del plaer del frec, la faldilla, 
les mitges, la faixa i  les calces, això sense comptar el 
salva-slip que, possiblement, fos el causant del malestar 
de  l’alcaldessa.  Per  estalviar-se  pocs  euros,  n’havia 
comprat d’aquells barats que deixaven anar un borrissol, 
si no és que se li tombava i el poc adhesiu li quedava 
enganxat  als  llavis  bulbencs,  provocant  després  una 
depilació involuntària i dolorosa.
Mentre recitava el  discurs après i  somreia a un públic 
entregat  i  possible  votant,  observava  amb  delit  la 
cantonera  d’aquella  taula  on  hi  havia  el  most.  Es 
presentava  perfecta  per  a  una  arrambada  que  la 
calmaria de la coïssor en acabar el parlament inaugural. 
Una font amb sortidors cronometrats era la culpable de 
l’acte polític. La nova plaça d’aquella nova urbanització 
estava coronada per una font d’obra vista de cinquanta 
sortidors i només amb un ja es conformaria per posar fi a 
aquella  cremor.  Parlava  de  les  virtuts  de  l’equip  de 
govern,  mentre  somniava  amb  el  telèfon  de  la  dutxa 
apuntant en posició tres al seu cony rebullit i fent diana. A 
l’hivern aquest problema el resolia posant-se l’abric llarg i 
fotent-se la mà a la butxaca per gratar-se a plaer, però al 
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cor  de l’estiu  les intencions es deixen entreveure més 
fàcilment entre els teixits fins i transparents.
No ho resistia més i a mig discurs va cridar el  cap de 
protocol per dir-li a l’orella Joan Josep, em pica la figa i  
no puc més, i pensava en el bé que li aniria fregar el seu 
entrecuix  amb l’entrecuix  d’en  Joan  Josep.  L’home no 
sabia on mirar  i  com sortir-se’n  d’aquella  demanda de 
socors Joan Josep,  espera’m al  cotxe.  L’alcaldessa va 
optar per escurçar el discurs i, mentre la gent aplaudia 
sense  ganes  i  s’adreçava  esperitada  a  les  taules  per 
atipar-se com a lladres, ella va entrar d’una revolada al 
vehicle  blindat  i  fumat a  veure si  el  cap de protocol  li 
solucionava  el  problema.  En  Joan  Josep,  quan  s’hi 
posava, en sabia molt, de ser resolutiu, i mostrava una 
eficàcia que vorejava la perfecció, tot i que avui li havia 
posat més difícil amb tants estrats tèxtils pel mig. Però 
se’n sortiria, sabia que la bufera apagaria la cremor per 
després encendre aquella flama que tan bé se li donava. 
La idea li  havia sortit  rodona, el  fet  de recomanar-li  la 
faldilla  entallada,  desestimant  els  ditxosos  texans  tan 
ordinaris per a aquest tipus d’actes, estava donant el seu 
fruit  i  l’alcaldessa  era  a  punt  de  ser  calmada  pel 
tractament més antic i més plaent que és rascar-se quan 
incordia la picor.
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