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EROTISME I NARRATIVA GLÒRIA FARRÉS

editorial Gregal acaba de publicar A
l’ombra del Decameró, catorze relats
eròtics escrits per catorze escriptors,

entre els quals es compta Ramon Erra i Tuli
Márquez. També es podria haver dit A l’om-
bra del Tirant, perquè, al capdavall, el millor
erotisme té les seves arrels en el món medie-
val –pensem també en Els contes de Canter-
bury i Les mil i una nits–. El gust medieval és
capaç de tractar la sexualitat d’una manera
primitiva, salvatge, immediata, sense caure
en el ridícul ni la falsedat. Ens ha regalat esce-
nes precioses, d’una sensualitat exuberant,
com aquella en què Tirant contempla Car-
mesina quan està banyant-se o quan, amb
l’ajuda de Plaerdemavida, Tirant aconse-
gueix acaronar el cos de la seva estimada. En-
lloc es troba tanta profusió de sang i fluids
com en la literatura medieval, i és que, en la
majoria dels casos, el problema amorós es re-
dueix a la seva pura resolució física.

En el nostre temps, el col·lectiu Ofèlia
Dracs –Quim Monzó, Joaquim Carbó i Jau-
me Fuster, entre d’altres– va guanyar el 1979
el premi La Sonrisa Vertical amb el recull de
contes eròtics Deu pometes té el pomer. El
1998, el col·lectiu Germans Miranda, amb
Aaaaaahhh: dotze contes eròtics, també tindrà
un gran èxit. A l’ombra del Decameró s’ins-
criu en aquesta línia. Cinc homes i nou dones
es reuneixen en una finca de Collserola, que
literàriament rep el nom de Conyserola, i es
proposen escriure un conte diari durant un
parell de setmanes. Amb tants autors, el re-
cull té un nivell narratiu desigual, però en
tots la imaginació i la voluptuositat campen
soles. La recerca d’un nou amant, o la consu-
mació d’un antic desig no acomplert, com a
Protecció, de Tuli Márquez, marquen les his-
tòries. També hi ha parelles que busquen no-
ves emocions, o històries conegudes que
s’expliquen sense pudor, com el conte I vet
aquí unes flors, que vol continuar Orgull i pre-
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A l’ombra
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judici, de Jane Austen, o De quatre grapes, de
Quim Calvo, en què es narra enginyosament
una anècdota picant de la història recent de
la política espanyola. Cal dir que en els relats
escrits per les dones no hi trobem una sen-

sualitat tipus Anaïs Nin, d’un sensualisme
místic i reflexiu, al contrari, el desig a assede-
gar és impetuós i tira endavant pel broc gros,
com en el dels homes. Perquè, de fet, tots
aquests contes són un repte literari entre
amics per aconseguir relats al més erotitzants
possibles. El resultat són contes plens d’hu-
mor, ironia i frescor.

Aquest recull de relats eròtics, doncs, s’in-
clou en el pur divertiment del gènere de lite-
ratura eròtica. Costa sortir de la literatura de
gènere, per bé que alguns se’n surten: El car-
ter sempre truca dues vegades és molt més que
una novel·la negra. Però en el cas de literatu-
ra eròtica és difícil superar el gènere, perquè
la temptació, i mai tan ben dit, del diverti-
ment és gran. Qui sap si alguns d’aquests es-
criptors, més endavant, inspirats en aquests
relats, s’engrescaran a anar més enllà, perquè
com deia Pla: “La literatura catalana és pobra
de tendresa, de voluptuositat, d’erotisme i de
pornografia distingida.”❋

L’erotisme clàssic
sobrevola el
plantejament inicial
de tots els contes del
recull de Gregal
CIRO FUSCO / EPA

A L’OMBRA
DEL DECAMERÓ
Diversos autors
Editorial: Gregal
Maçanet de la Selva,
2014
Pàgines: 112
Preu: 14 euros

Els autors
Per ordre d’aparició, els autors són: Anna
Pascual, Ramon Erra. Jordi Puig,
Montserrat Grau, Oriol Guilera, Neus Ors,
Sònia Boj, Montse Rubinat, Isabel
Domingo, Tuli Márquez, Carme Ripoll, Pilar
Blasco, Susagna Aluja i Quim Calvo.
Segons les notes biogràfiques, el més gran
va néixer el 1945 i el més jove el 1985 i la
majoria s’han format en tallers d’escriptura,
si bé alguns ja tenen obra publicada, com
Ramon Erra, Carme Ripoll i Tuli Márquez.
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