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Pau Vidal

En propietat la femella de  hauria d’anar a l’entrada puta, 
perquè no deixa de ser un eufemisme (més per la suposada brutícia 
moral de les professionals que no pas pels hàbits: des de quan les 
truges són unes fresques? Això les gallines). Però, a la seva manera, 
té una frescor que la distància de l’original (i que comparteix amb 
ses germanes porca i verra, la meva preferida). Perquè puta està tan 
sentit, forma part de tantes expressions i ha generat tants derivats 
(putejar) que és com si estigués gastat, mentre que truja, porca i ver-
ra, totes tres tan sonores, tan contundents, evoquen ressons de festa 

a prova els companys, pel gust de dir-la grossa, però que en realitat 
són uns sentimentals que fan versos d’amagat i mai seran capaços 

l’escuradents a la boca.
Els sinònims de la cosa en realitat conformen un gènere en ells 

mateixos, que tanmateix es presta més a la caricatura o el folklorisme 
que no pas a l’ús quotidià. Es tracta de troballes més o menys afortu-

baco-
na, marcolfa,  (barbarisme),  (ídem), filla de marfanta
encara: bagassa, barjaula, bordellera o maturranga. I, per damunt de 
totes, bandarra

*     *     *

Truja (o trujota): lesbiana o gai a qui agraden molt les pràctiques 

*     *     *
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–Com? –demana per demanar, cansat de sentir-ho de boca seva 
moltes vegades que havien parlat del futur d’una relació que els sem-
blava massa eufòrica.

-
pint el puny de la mà esquerra contra la taula amb tanta fúria que fa 
moure una mica de lloc el seu plat–. Ho vaig veure clar el dia que va 

porcas-
sa

–Sí, sí –accepta una mica cohibit, perquè el comentari de la dona 
li renova el pensament d’una mena de nuesa encara molt més descor-

[Antoni Pladevall, 

*     *     *

–T’has atipat tant com t’ha rotat i ara em surts que te n’han passat les 
ganes? Què et pensaves, que em faries passar amb raons? Amb aquest 

verra, més que 
verra

Més que pel to, l’Angela es devia espantar pel vocabulari, perquè 
el va mirar com si el veiés per primera vegada.

Rabiüt, d’una estrebada es va treure americana i camisa i es va 
quedar espitregat. Se sentia ridícul, i segurament ho era. Es moria de 

que ella no es desmuntés.

[Andrea Camilleri, 

Emprenyòmetre
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