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La recuperacló '1lterarla :.....Ia·fixaci6 en ha, .oer exemple,,'aquesta'~lanca,.;"una,~;¡ .---"---i-..,---,~,;-!--~~"'----~-""";-:~"'-"''''''''--'''-+-------'';:'

obra escrita- de I'erotisme, del lIenguatge ¡historia excessiva, que s'ell¡jl.!1saen el te-,trr,
erótíc, sembla una nova prova del procés. rreny del córnlc -un comlc;'en aquest ca~,~1;"

· ~e complexificaci6, de normalitzaci6, de la >'de" renom Internacional," ara servit en"i~,.
lIteratura catalana. Deu pometes té el po- .".tcatala .a través d'u,na acurada 'traducció"¡
mer, conjunt de narraclons erótlques, pre-~';, .dels textos de Guldo'Crep~x.~,Hiha..e,:,ca-"cJ:.
mi La Sonrisa, Vertlcal.va serun delsvo- ·>.ra, la reedlciº~d'Una 'men,a~,d'amorde.CA ~'

'., lum~ rnés venuts .en ocasló \del:Dia,~el LIt ordaña{I,l';-en~general;tot},~ncorrent que'
, ,:Ibre,.i' la "priní'era ~edlci6-r'de- l'ob'rar~lesta' enoelx' a' fix'á( eÍ1l'obra IIte~~riael VÓ.9.-ª,t:?y,~ ,

pr acttcament exhaurida. Afrodisiac, lari erótlc que sentim al carrer;,)!quet~m.?~··:;'~
d' Anaís Nin, és uri bell lIibreeditat per :' prem en la nostra vida qU9~idiana.Al mar'::f~. \J'; ,,;;S. f~¡tk

· Proa, on podem gaudir de la prosa brlllant> " ge deis judicis de valor que ~I fet meretxl, 't r;~[:~;'~,<.",'
i sensual d'aquesta excepcional escripto-· ~hern crequt interessant delxar constancia'f\ 7i';;:/·~:Y"'/
ra. D'aquestes dues obres ens parlen aqu¡,"~~:c'aqueet procés que, beni~~gur, suposa,"'~,' ;~~,~,~;'::r;;~<>
.Agusti Pons i Maria,Aure~ia ?apmany. ' .. t"'~:·,en~re";;d'al~res ~oses, ':il~' possrbltltat]. {~·~··,;,~n?~·";~
· ~Per<)n,os6n nornés dues, ~esnovetats.,HI' ',·~"·d'elxamplar.,elra~1de le~}qrl¡~qata!an,s'j.'~.": .~, ~\;~~('.;,',
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El lIibre, editat per Edicipns Proa" Arbones, en la mesura que es pro- ,'~.creaci6 poetica t~nt en prosa com en t :. ·:t~~;1-:'~.~.~;
és fet de retalls de la prosa barroca i . posa subministrar-nos una imatgeria·. ;~ vers, de la narrat!va tan pop~lar co~:, 'ff;L~:!";;\~:~'"
abrandada d'Anaís Nin, ordenada en de I'acte amor.6s, entre, de pla en els{' c~lta. El p~ral:!elisme del rnlte a~tlc :'. "':' )-~: '~f,',
saqüencles, que porten uns tltols esquemes tóplcs del genere, Els rols ,,,' d Eros r PSique arnb la r.ondalla títu- ~, ; )"'; , .;~¡ .

d'una tendra ambigüitat poetíca: Lli- mascle-femella hi s6n ortodoxarnent . ~ lada El murterar del .rel de Fr,anr;:a• :1:,¡" "~o

ris de neu de í'hívern.', safra bord de . expressats r' el( fet que és una dona :t ens invita a una pro!un~~ refl~x!6 S.9-,1 ~ . ' .. '
la Primeravera.lL'amor és manifes- qui parla, no modifica en absolut :.'1 bre plaer dels sentlts.1 I~tel.ligencla, ~
ta, lIiurament i agosarada ...ILa po-' I'essencial masctlsrne del genere, No {'" La gran. Col~lt~ v~/ dir ja fa .ternps ';'

.. ció que beuen els amants .../Aquesta" té res .d'estrany per altra bar¡da,.:\" amb tucldesa Ilr,oma: Els plaers mal, i
imatge obsessiva d'indetitats perqué en la mesura que el' gen'ere ,{ anomenats sensibles '". Indícava que: .
arrodonides ...ILa faula que ells vo-pronogratic 'vol ser un producte ·di_.í>:" Eros n9m~s d~sple~a :!8ts. ~~s,-,s~;;,~~.
r;_ ... nhlirb'r .../Oue flueixin les aigües rectament orientat al consum 1amb " s dons a la mtel·ligencla.·.( . "";'_.,'I,:l";,!,r1itS' a través' d~ p'arauls"curosament " lIarg ': ~;~~.- ~.":~H,.,,,o,, rliM~nes. ~.J... M~'ri;~ Aurelía c'ap~a~yl'
buscadas, unes il,lustn,icions que '_ a I s I a traotcio cuuurar-i,a 00- -.-
més es poden perrnetre la subtil~~a·" ~~ adopta el,paper, de victima i .

· d'un revival expresslontsta. Els dibul-z ome de botxi, es tract~, no podern ,"
!.i.1<.o§sJ~ ,;JQpnrJ2o}lce-,,¡'ecordéniles e' ~.,;Z., pas ~ubta,r-ne,. del sentit, d'aqressjó' "~.~

quisiteses d'AÚbre·Y-Viriéen·'t13eard~-· q,::!~.~~cte,?~x~a~té ¡'ln lél: veu.popl¡l '. i~
1 ó arr aro ",aurla notat que ella també tre '''.'~
:t¡,¡.~er amb una versió matu.ssera.~·. molava? 'su no li contesta. S'inclin~ '1".'

sia~t:ed?%~a~~Q~i~ma~sU~.~IO~1entdu-., raPéidament al seu damunt i ti pren-
J I UIXOS e gu la boca amb la seva: I'hom ft

ohn Boyce, en que explica que en la' que niava en ell emer' ,e e
nostra epoca els dibuixos erótica i la. mesa dire gl en una esco-

.vulqarltat s6n inseparables i afirma' afamada A~~ ferma¡ ~olenterosa;

d~~ti~O~~: ~:Itl~~~ade~~p.~~é~~vde~!. ~~~a~::~'r afir~;:a s~~ase~:a~~s~:~~ ,
P~ró. del que no hi ha dubte és que ei ca.:. p és que .~II u esclafa la bo-
-dlbulxant ha-de concretar vulques no .: .'{,;
vulgues aqUelles imatges suggeri- :"::'Tot~s--Ie'~ imátg~~ tÓ:~iques, s'an-
des" disfressades; po etltzades clona?es per la norma social, que fa
transcendides que forme~" del. g~ner~ el més lmrnóbll. el rnés
I'escriptura daquest 'immerís reacc.lonan, el més aquiescent quant
g,rafo.man' que' és Ana'is Nln. a lB:dlstribuc.ió.decarrecsen lajerar-
~escnptora que afirma: Jo sóc més q u i a familiar apareix' amb
m~eressant ,que no pasoalió .que es" ab~ndElrTcia: la dona quietud,' repos,.
ene, que ens assegura que, corn Os-o bUltprofund, torat :engolidor, mar,
cal Wilde, ha posat només el seu art o e e a: Sobretot ella era el s e u
en la seva obra, i el seu geni en la se- ,«ocea .., tal com li havia escrit un
va vida, ens proposa en aquesta lIi- cop: «Ouan un home pren una dona
bre traqrnentarl una aproximaci6 a posseeix la mar». .: ' ". '.
Eros, Des de la descoberta del cos al. . . .,', ~ .,.", ",,!:- .
breu i rotund instant de I'orgasme:,' ..Es .ciar, que, se'rri podrta arqu- ,;

./~~b una lenta proqressló pels 'ca-· m~ntar, que l'herencla cultural es fa' ';j'

rruns del tacte, I'escriptora es propo- '. e~ldent. en . qualsevo¡ producte 1(;
sa glorificar l'Arnor, explicar-lo,. res- d.aquesta cultura, sigui quin sigui el .
seguir els seus 'carnina, agermanar- nlvell. en el qual es produeixi. Peró el
lo i enfrontar-lo amb la Mort com la cert es que en qualsevol altre de les .
tra.di~ió 'de la dialéctica erótica tio actituds, creatíves és I'autor, indivi-

· exrqerx .. Amb una generosa desme-', dualrnent, qui es compromet en la
. sura ~Ultava a amar, a desitjar, a .. seva obra, d'aquíla confrontació de

posse!r,. a pe.rdre~ a sofrir, a morir valors que en pot sorgir. En el poe-
les ~ultlples I .p~tltes morts que tot- ma, en la narr acló, en el drama

· ho~ r.n0r quotldianarnent. , ' aquest ésser huma concret s'etronta
, '. . . ':, ,,'. a,m.\:>I'abstracció del context social,
· -El llibre que. es, segons ens ,expli-. s hl encara, s'hi oposa o es rebeüa
9uen.' el f:ult =. I'encontre ,de. en nom d'una Ilei més alta o d'un
1escnptora I el dlbulxant,: ordena di- ,pl~e~ r:'és fecundo Sigui pel camí de
~ersos ~ex:tosescollits de diversos 111- la rrorua, de la burla o de la gatzara
bres: ~la~l, novel·lel? narracíons, pero ,~ue I'home concret en quarantena la.
~scolll.ts I ,sobr,etot ordenats amb la Intangibilitat .d e les 'dades
íntencíó d expl~car e.1lent 'procés de col.lec,tlves, sigui per la denúncla del
la m~tamorfo~1 erótlc.a. L escriptora. ~olor I de la mort i de la injusticia que
pa~telx ?e la ímatqe ja tópica de la 1home refusa d'acceptar els valors
noíeta que. es mira al mirall, d'alló : preestablerts; l'escriptor usa i recusa

I,que ella. es, cos betli encara no vtst... aquests valors heretats i introdueix
en el m!rall., A partir d'aquesta imat- una dina~ica en el pensarnant. t.a,' '
ge agra¡da ,1rec~neguda, Ana'is Nin pornoqrafla en canvi és lmrnóbll, i éis..
tracta- de conduir-nos pel viaranys preten eterna, es -repr oduelx amb
del plaer. Es tan literari, tan ben or- .. una, monótona continui'tat només
qu~strat,. tan be~ ordenat el text que" matlsada, per uns trets ornamentals 'f

tením la Impre.ssl6 q~e hi tia anat po- que n?mes la fan o vestida de carrer
sant tots els mWEldlents .n~ce~saris o vestida de cerlrnónla. He Ilegit que
per obtenir el filtre afr?dlslac I ben J. L ~er.lan.~a, e~ ser-li preguntat qui-
segur que no ens equrvoquern. Un na ~Istmclo fana. entre pornografia i
filtre o pot~er més ben dit un erottsme, ha dlt, que I'erotis.me és la

• endrecat cartlpás on no hi falta cap' pornografia vestida per Cristian Dio
mode.l·de lletra, tot dins un codi esta- Jo cree, en canvi, que I'erotisme :~
blertí sancíonat per la tradlcló.. t~ta u~a. ~It.ra cosa. Tot el que té

, , ., " d imrnóbil I fixat la pornoqraña té de
Es I,nter~ssant d'obeservar com el móbil, d'activitat viatgera I'ero'tism

text d A~a.ls Nin, un text delibe~ada- El lIarg camí que separa la des er~
~el~~ poetíc, que ens a.rriba amb una, del desig i la problernátlca arri~ada

e issrrna 'tr a ducctó ,de .Jor dl : .de I'extasí ha estat el motor de la
, '


