
El filòleg Pep Vila reedita el seu ‘Bocavulvari’, un voluminós
treball sobre el patrimoni literari de l’erotisme català de tots
els temps pensat “per ser llegit amb una sola mà”

Sense pèls a
la llengua

’ésser humà és un animal eròtic, i ja
poden plantar-li el dic de la censura,
el tabú i l’amenaça de l’excomunió al

davant, que d’una manera o altra tot aquest
cabal libidinós en estat d’ebullició acabarà
trobant el camí per expressar-se. Aquesta és
la teoria d’algunes altes autoritats en matè-
ria de pulsions soterrades i també d’alguns
erudits obstinats a excavar la llengua per po-
sar al descobert els tresors que amaguen,
com el filòleg gironí Pep Vila (Celrà, 1952),
que fa més de dues dècades que es dedica a
sistematitzar el vocabulari eròtic i sexual ca-
talà que des del segle XV, és a dir, més o me-
nys des de l’aparició del Tirant lo Blanc, han
posat en circulació els nostres “clàssics
ocults” de la literatura tant culta com popu-
lar fins al final de la Guerra Civil. El Boca-
vulvari eròtic de la llengua catalana (Curbet
Edicions), que ara recupera en un sol vo-
lum de més de set-centes pàgines, és la re-
edició, revisada i ampliada, d’un treball ja
introbable publicat en dues parts entre els
anys 1987 i 1990 que tenia per objectiu de-
mostrar que el català és una llengua capaci-
tada en tots els registres i que, per tant, quan
vol, també se’ns posa rampant. De fet, en el
seu moment, es va promocionar com un lli-
bre idoni “per ser llegit amb una sola mà”.

Hi ha hagut èpoques en què la sublimació
literària del desig ha produït textos d’un ela-
borat artifici, amb al·lusions obliqües i de
sofisticada transliteració metafòrica; en
d’altres, en canvi, ha emergit amb una pro-
cacitat franca i desvergonyida que ha derivat
fins i tot cap a la blasfèmia i el renec, però si-
gui com sigui, subterrani, sibil·lí com la serp
que des de temps immemorials ha represen-
tat la crida fàl·lica de la carn, el sexe ha conti-
nuat alimentant el parlar de generacions de
catalans a pesar de tots els esforços per repri-
mir-lo dels detentors de la moralitat impe-
rant. No és pas casualitat: el nostre va ser el
segon país d’Europa a proveir-se d’una tra-
ducció de Boccaccio, el gran ferment de la
desmesura impúdica en la cultura occiden-
tal, i es compta entre un dels més rics en in-
terjeccions de renegaires i carreters, encara
que cada vegada més es vagin perdent a fa-
vor de la imprecació castellanitzant, com
constata amb tristesa Pep Vila en l’extensa
introducció que acompanya el Bocavulvari.
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“No és que ens hàgim tornat més puritans,
és que ens hem anat empobrint”, opina el fi-
lòleg gironí, que lamenta que s’estiguin per-
dent expressions tan genuïnes com ara “te-
nir la farmàcia oberta” (per “anar amb la
bragueta descordada”, o “canviar el suc de
les olives” (per orinar).

De la lectura del llibre, se’n surt amb unes
quantes certeses: que la història de la huma-
nitat ha passat també per una etapa púber,
que coincidiria amb l’exuberància pecami-
nosa del barroc (ja descoberta al seu dia pel
professor Albert Rossich), en què l’ha temp-
tada poderosament la transgressió dels ma-
naments de «la policia dels enunciats», com
anomenava Foucault els rígids codis de la
moral i la decència; que a casa nostra en con-
cret hi ha dos períodes d’una monotonia
oceànica en aquest camp, la Renaixença i el
noucentisme, obstinadament pudorosos i
formals, i finalment, que l’erotisme, més en-
llà d’altres propietats plaents i fins i tot cura-
tives, és un formidable instrument de crea-
ció, perquè el llenguatge que empra no imi-
ta, no denota, sinó que evoca i transfigura.
Intentar legislar-lo, observa Vila, equival a

“tractar les paraules com si tinguessin una
conducta o poguessin per si mateixes delin-
quir”.

Encara que l’aportació catalana a l’eròtica
europea en conjunt sigui més aviat pobra,
com adverteix l’autor del Bocavulvari, ningú
no ens podrà arrabassar la inventiva de pa-
gesos, capellans, cupletistes, pastors i falleros
–perquè cal tenir present que els valencians,
junt amb els mallorquins, són els nostres re-
ferents més desinhibits–, que han arribat a
encunyar fins a quasi un centenar de mots
per referir-se al penis, des dels d’ús més cor-
rents (cigala, botifarra, pardal, pixa, titola o
verga), als més insospitats (adobador, anti-
crist, arbre de la ciència natural, canyamel,
caragol, espingarda, salsiró o sardina), pocs
més que de vulva, que ha generat eufemis-
mes com ara aiguavés, betlem, boca de llo-
barro, capella, cau de Venus, esclata-sang,
foradell, lloriguera, pica de beurada, ramell,
santcristo, pessebre o trull, sense passar per
alt els inoblidables conill, cony, parrús, pa-
tata o xumino. Com es pot comprovar, la co-
sa agrària hi té un paper notable, en aquest
terreny. Pebrots, albergínies, naps, figues i
ous són dels primers articles que un indivi-
du de les societats rurals aprèn a agafar amb
la mà.

Aquí, doncs, no tenim ni un Sade, ni un
Casanova, ni un Sacher-Massoch ni cap Ba-
taille, no tenim equivalents de La Celestina
ni de Madame Bovary, però disposem d’un
ampli repertori, en bona part encara inex-
plorat, procedent del cançoner popular, el
refranyer, la literatura de canya i cordill, el

Pep Vila (Celrà, 1952) va publicar per
primera vegada el seu Bocavulvari en
dos volums: el 1987 a El Llamp i el
1990 a La Magrana. Apassionat dels
tresors de la literatura del plaer joiós i

alliberador, ha editat
també els poemes
eròtics del segle XIX
Inspiracions del jove
Curro (1997), i, en

col·laboració
amb Enric Prat,
l’edició
anotada de la
Poesia
eroticoburle
sca
rossellonesa

del segle XIX
(Perpinyà 2000).
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teatre pitarresc, el sermonari i les publica-
cions satíriques. Alguns d’aquests textos re-
sulten encara avui tan ofensius, que Vila els
ha hagut d’anar a trobar a la caixa forta d’al-
guna biblioteca o en arxius fora del país, a
Montpeller, com l’irreverent La verdadera
veritat o sermó furiós, atribuït a Josep M. Co-
dolosa, el primer i més important poema
pornogràfic del segle XIX que Marià Aguiló
va qualificar de “repugnante engendro”. La
novel·la, però, continua sent el nostre punt
flac. Per trobar un equivalent modern del
Tirant lo Blanc, s’ha de fer un salt prodigiós
fins a L’orfeneta de Menargues, del 1862,
abans no apareguin Els sots feréstecs, de Rai-
mon Casellas; Solitud, de Víctor Català, o
Josafat, de Prudenci Bertrana. Hi ha, en can-
vi, elements pecaminosos inesperats, com
ara el perfum d’incest que emana de Camí
de llum, de Miquel de Palol, i benaurades ex-
cepcions al dèficit lingüístic que suposa no
tenir, assenyala Pep Vila, un lumpen català
que ens hagi proveït d’un argot convincent
del món de la delinqüència, les classes mar-
ginals o els ambients castrenses, mancança
que ajuda a compensar el llegendari Distric-
te Cinquè i l’atenta mirada de Juli Vallmitja-
na. En conclusió, si algú té el propòsit d’es-
criure unes Ombres d’en Grey nostrades,
haurà de remenar per força aquest Bocavul-
vari, com li consta al filòleg que ja van fer al
seu dia autors com ara Quim Monzó o Mi-
quel Martí i Pol. ❋

Perles
Alguns dels textos
exhumats en el
Bocavulvari són
alliçonadors ja des
del títol mateix,
com ara la comèdia
Lo baró de la pixa
grossa, presentada
pel seu autor, un
tal J.M. Llet de
Raba, com una
«lleterada poètica
en un acte». El
«parlar gras» també
es manifesta al
Robinson podrit,
una peça
qualificada de
«jodienda groga,
verda y vermella en
dos tandas, llet de
un desconegut y
orquesta de moltes
flautas».
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