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RESUM 

 

Com a tret propi de l’ésser humà, l’erotisme i el sexe han estat presents en la literatura 

catalana des de fa centenars d’anys i, consegüentment, el lèxic eròtic i sexual ha anat 

evolucionant. És per aquest motiu, bàsicament, que el llenguatge eròtic en llengua catalana 

és un tema tant d’estudi com de debat perquè, com afirmen alguns autors, es recorre 

freqüentment al castellà. Precisament per aquesta raó, aquest llenguatge es troba sovint en 

el punt de mira, ja que alguns pensen que el català no disposa d’un llenguatge eròtic propi, 

sinó que està farcit de castellanismes. Aquest treball té com a objectiu analitzar el llenguatge 

eròtic de dues obres literàries, tenint en compte diversos aspectes, com ara la diferència del 

context temporal: d’una banda, Deu pometes té el pomer, d’Ofèlia Dracs (1980); i d’altra banda, 

Onze pometes té el pomer, de 21 ´ 21 (2008). Per a la realització d’aquesta anàlisi, s’ha elaborat 

un glossari, el qual compta amb un total de 276 unitats lèxiques. L’anàlisi mostra que, pel 

que fa al llenguatge eròtic, les Deu pometes incorporen més lèxic eròtic, tot i que de tipus 

eufemístic, principalment, mentre que el llenguatge de les Onze pometes, escrites quasi tres 

dècades després, és molt més directe i no tan artificiós, tot i que no inclou tant lèxic eròtic. 

 

 

Paraules clau: erotisme, castellanisme, Ofèlia Dracs, eufemisme, llenguatge col·loquial 
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RESUMEN 

 

Como rasgo propio del ser humano, el erotismo y el sexo han estado presentes en la 

literatura catalana desde hace cientos de años y, como consecuencia, el léxico erótico y 

sexual ha ido evolucionando. Es por ello que, básicamente, el lenguaje erótico en catalán es 

un tema tanto de estudio como de debate porque, como algunos autores afirman, se 

recurre frecuentemente al castellano. Precisamente por esta razón, este lenguaje a menudo 

se encuentra en el punto de mira, pues algunos creen que el catalán no dispone de un 

lenguaje erótico propio, sino que está lleno de castellanismos. Este trabajo tiene como 

objetivo analizar el lenguaje erótico de dos obras literarias, teniendo en cuenta varios 

aspectos como la diferencia del contexto temporal; por un lado, Deu pometes té el pomer, de 

Ofèlia Dracs (1980); y por otro, Onze pometes té el pomer, de 21 ´ 21 (2008). Para llevar a cabo 

este análisis, se ha elaborado un glosario, el cual cuenta con un total de 276 unidades 

léxicas. El análisis muestra que, en relación con el lenguaje erótico, las Deu pometes 

incorporan más léxico sexual, aunque de tipo eufemístico, principalmente, mientras que el 

lenguaje de las Onze pometes, que se escribieron casi tres décadas después, es mucho más 

directo y no tan artificioso, aunque no incluye tanto léxico sexual. 

 

 

Palabras clave: erotismo, castellanismo, Ofèlia Dracs, eufemismo, lenguaje coloquial 

  



	 5	

ABSTRACT 

 

As a characteristic of human beings, eroticism and sex have been present in Catalan 

literature for hundreds of years. Therefore, erotic and sexual lexicon has evolved. This is 

why, basically, Catalan erotic language is an issue of study and discussion, since some 

authors claim that it frequently switches to Spanish. It is for that reason that erotic 

language is often in the spotlight as some believe that Catalan not only does not have its 

own erotic language, but also it is full of loan words from Spanish. The purpose of this 

work is to analyse the erotic language of two literary works, with some aspects taken into 

account, such as the difference of the time frame; on the one hand, Deu pometes té el pomer, 

by Ofèlia Dracs (1980); and on the other, Onze pometes té el pomer, by 21 ´ 21 (2008). In 

order to carry out this analysis, a glossary has been prepared, which consists of 276 lexical 

units. The analysis shows that, regarding the erotic language, Deu pometes incorporates more 

sexual words (mainly euphemistic) while in Onze pometes, which was written almost thirty 

years later, the language is more direct and not so artificial, even if it does not include so 

much sexual words. 

 

 

Keywords: eroticism, loan word from Spanish, Ofèlia Dracs, euphemism, colloquial 

language 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. El gènere eròtic 

En els darrers anys, la situació de la literatura eròtica en llengua catalana ha canviat 

dràsticament i molt de pressa. L’amor i l’erotisme és una constant, es podria dir, que ha 

estat present en tots els moviments literaris catalans des de l’època de l’amor trobadoresc i 

els seus triangles amorosos, en una època en què la infidelitat era molt habitual a causa dels 

matrimonis forçats o concertats per conveniència i l’amor cortès triomfava. D’aquesta 

època, un dels pioners va ser Joanot Martorell, amb Tirant lo Blanc (1490), considerada, a 

més, una novel·la innovadora perquè va ser una de les primeres a parlar sobre algunes 

fantasies eròtiques com el lesbianisme, el fetitxisme i el voyeurisme. 

Tot i que el gènere eròtic ha estat present en la literatura catalana des de fa centenars 

d’anys, ja fa uns quants anys que està considerada «en perill d’extinció». L’escriptor valencià 

Joan Fuster i Ortells va publicar l’any 1978 un article en què instava a «salvar el patrimoni 

eròtic». Fuster, a més, remarcava la mediocritat eròtica de la narrativa catalana. Poc temps 

després van sorgir col·leccions eròtiques impulsades per editorials com Tusquets, La 

Magrana i Pòrtic, tot i que cap d’aquestes ha sobreviscut, ni tampoc el Premi La Sonrisa 

Vertical, atorgat l’any 1979 al col·lectiu català Ofèlia Dracs per l’obra Deu pometes té el pomer, 

una de les dues obres que s’analitzen en aquest treball. Avui dia, l’únic guardó que hi ha en 

literatura eròtica catalana és el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida, que 

convoca des del 1993 l’editorial Bromera. 

«Hi ha una certa prevenció contra la literatura eròtica força inundada. No falten autors, 

però el públic respon amb timidesa a aquestes propostes. Hi ha encara un cert pudor», 

afirma Josep Gregori, l’editor de Bromera, en un article al diari Ara, l’any 2015, a la vegada 

que reconeix que Cinquanta ombres d’en Grey, d’E. L. James, ha instat un gran nombre de 

persones a llegir literatura eròtica: «és una operació de màrqueting que ha sortit molt bé. 

Potser ha aconseguit que molta gent que mai no havia llegit literatura de gènere eròtic fes el 

pas» tot i que «no ha ajudat a vendre més ni a desempolsegar llibres», explica l’editor de 

Bromera. 

Tot i que avui dia l’erotisme continua molt present a la literatura en general, el cert és que 

és un dels gèneres narratius amb un públic més fidel, però també més reduït, segurament 

perquè, tal com opina, Jordi Rourera, director del segell La Magrana, en un article al diari 

Ara, l’any 2015, el temps d’oci ha canviat: «La gent ja no busca excitar-se a través d’un 

llibre. Ara hi ha moltes pàgines d’internet amb continguts eròtics». El fet que aquest gènere 
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comprengui un nombre de lectors força reduït pot ser també perquè els editors no es volen 

arriscar; tot i que són fidels, la literatura eròtica no és un gènere gaire llegit. 

Pel que fa a Catalunya, la narrativa eròtica contemporània va lligada a la col·lecció i al premi 

La Sonrisa Vertical, de Tusquets Editors. És força destacable que, des del seu naixement, el 

Premi La Sonrisa Vetical estigui obert a obres escrites en qualsevol de les llengües que es 

parlen a l’Estat espanyol, cosa que va permetre que el 1979 el guanyés, com hem dit 

anteriorment, el col·lectiu Ofèlia Dracs amb l’obra Deu pometes té el pomer (d’ara endavant 

ens hi referirem com a Deu pometes), la qual esdevé emblemàtica pel que fa a la 

normalització del gènere. Aquesta obra no és l’única que s’analitza en aquest treball, ja que 

també comptem amb la seva «successora», Onze pometes té el pomer (d’ara endavant ens hi 

referirem com Onze pometes) un recull de narracions eròtiques, publicat l’any 2008, de la mà 

d’onze joves escriptors que van participar en el premi de narrativa del col·lectiu 21 ´ 21, 

convocat per l’Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana. 

 

1.2. Justificació del tema 

«Això només ho diu la gent jove» és una frase que ha sortit de la boca de la meva àvia 

infinites vegades. I el que hagi dit jo no té importància, la qüestió és que cada concepte, 

frase o expressió ella l’adjudica immediatament a una generació en concret. I no li falta raó. 

És clar que polla o follar no són paraules que pertanyin al seu lèxic quotidià. 

Sempre m’ha atret el llenguatge eròtic, i amb això vull dir que sempre m’han interessat les 

diferents maneres de fer referència a un paraula sexual o eròtica en qüestió. Quantes 

paraules diferents tenim per referir-nos, per exemple, a un bolígraf? I a un arbre? I a un 

cotxe? Probablement no més d’un parell. En canvi, de quantes maneres diferents podem 

dir vulva, pits o penis? I fer l’amor? M’atreviria a dir que més d’una vintena, segur. Que en 

català tinguem a l’abast tantíssimes maneres diferents per fer referència a un concepte em 

sorprèn enormement. 

Poder dur a terme un treball de fi de grau transgressor i sobre el llenguatge eròtic en la 

llengua catalana és totalment un honor per a mi; per això quan la tutora del treball, Elisenda 

Bernal, em va proposar que el realitzés en relació amb el lèxic sexual o eròtic no només li 

vaig dir que sí, sinó que també em vaig omplir de forces i de ganes per començar aquest 

projecte que, sens dubte, és nou per a mi i pot suposar un autèntic repte, perquè fins ara 

mai no havia dut a terme un treball relacionat amb aquest àmbit. L’anàlisi del llenguatge 

eròtic és moltes vegades un tema tabú, que poques persones estudien a fons i analitzen, 
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però molt present a la nostra societat. De fet, m’atreviria a dir que, en general, tots utilitzem 

lèxic sexual o eròtic en la nostra vida quotidiana, i no només això, sinó que també ens 

impregnem d’erotisme, per exemple, a partir de la lectura o els aparells electrònics. 

És cert que en llengua catalana existeixen diversos llibres que tracten d’aquesta qüestió, 

però Elisenda Bernal ja havia llegit fa molts anys les Deu pometes (1980) i em va explicar que 

va ser un llibre que va impactar força la societat catalana de l’època, ja que es tractava d’un 

tema força tabú i, a més, venia de la mà d’una colla d’escriptors coneguts en l’àmbit de la 

narrativa catalana, la qual s’encobria amb el pseudònim d’Ofèlia Dracs. De seguida que em 

va fer quatre pinzellades sobre l’obra m’hi vaig sentir captivat i els dos vam decidir fer-ne 

un anàlisi, juntament amb les Onze pometes (2008), que es tracta d’una nova versió d’autors 

diferents però que pretén seguir i homenatjar el fil de les Deu pometes. 

A continuació, presento el meu objecte d’anàlisi: 

Taula 0. L’objecte d’anàlisi 

 

 

1.3. Objectius 

Els objectius d’aquest projecte són clars: analitzar el llenguatge eròtic de les dues obres a 

partir d’un glossari que recull el lèxic relacionat amb el sexe. És evident que, tenint en 

compte que d’un llibre a l’altre hi ha un salt de vint-i-vuit anys, és més que probable que el 

llenguatge eròtic sigui força diferent. D’aquesta manera, es vol analitzar el grau de 

genuïnitat del lèxic de totes dues obres o, per contra, el nivell de dependència del castellà, si 

escau. Sovint, per parlar de sexe s’utilitza un llenguatge farcit d’expressions castellanes, i és 

més que obvi que la literatura eròtica en català té un cert grau de dependència del castellà, 

tal com afirma Pep Vila (2015), autor del diccionari Bocavulvari eròtic de la llengua catalana: 

Primera novel·la: 

1. Títol: Deu pometes té el pomer 

2. Autor: Ofèlia Dracs 

3. Gènere: eròtic 

4. Data de publicació: 1980 

5. Editorial: Tusquets Editors 

6. Extensió: 144 pàgines 

7.  

 

Segona novel·la: 

1. Títol: Onze pometes té el pomer 

2. Autor: 21 ´ 21 

3. Gènere: eròtic 

4. Data de publicació: 2008 

5. Editorial: Cossetània 

6. Extensió: 128 pàgines 
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La majoria del lèxic que fa referència al sexe prové del món agrari, no hi ha hagut una 

actualització. Ara la majoria de marranades són un calc del castellà. 

Per dur a terme aquesta anàlisi s’ha de tenir en compte, sens dubte, el context històric de 

tots dos llibres: un d’ells es va publicar l’any 1980 després d’un règim dictatorial que va 

castigar dolorosament la llengua catalana, mentre que l’altre es va publicar el 2008, en un 

context totalment diferent, de la mà d’una colla d’escriptors joves que tenien la intenció de 

seguir l’estela de Deu pometes. 

D’aquesta manera, el propòsit del treball és analitzar les unitats lèxiques que apareixen en 

les dues obres i observar si els autors recorren, per exemple, a eufemismes —per atenuar 

els anomenats tabús—, manlleus o metàfores o si, per contra, el català disposa de formes 

pròpies totalment independents. A partir d’això, es podran extreure conclusions pel que fa 

a la col·loquialitat del registre i també serà interessant veure quin és el paper que 

desenvolupen totes dues obres en la literatura eròtica en llengua catalana. 

En definitiva, la finalitat d’aquest treball és que a partir del glossari es puguin veure quins 

tipus d’unitats lèxiques relacionades amb l’erotisme apareixen en les obres, quin és el grau 

de genuïnitat o de dependència del castellà d’aquest llenguatge, quines són les diferències i 

les similituds, si n’hi ha, entre totes dues obres pel que fa al lèxic recollit i, a més, quina 

importància tenen aquests dos llibres pel que fa a la literatura eròtica. Així doncs, en les 

pàgines següents em proposo presentar amb la major precisió en què consisteix exactament 

analitzar el llenguatge eròtic d’una obra literària. 

 

1.4. Metodologia de treball 

Per construir el corpus de treball, en primer lloc, he dut a terme una primera lectura 

pausada de les dues obres. A continuació, m’he documentat extensament per establir una 

base teòrica que m’ha servit per analitzar aquest tipus de llenguatge i conèixer-ne les 

principals característiques, i dins d’ell conèixer també els aspectes principals que defineixen 

el llenguatge eròtic per tenir en compte el context dels dos llibres. És per això que he 

recollit bibliografia sobre el llenguatge eròtic i el llenguatge col·loquial en català, a partir de 

diccionaris i reculls lexicogràfics diversos i de treballs específics sobre l’àmbit (Estrada 

2019; Lluís 2011; Vila 2015; entre d’altres). Paral·lelament, he realitzat una segona lectura 

alhora que he fet un buidatge del lèxic dels dos llibres que constitueixen el corpus per 

construir un glossari sobre el lèxic que he volgut analitzar. El glossari complet s’inclou a 

l’annex, estructurat a partir d’una taula on apareixen les unitats lèxiques, la categoria 
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gramatical corresponent, el context i la pàgina en la qual es troben, a mes del tipus d’unitat 

—si es tracta d’una paraula sexual, un eufemisme o bé un disfemisme—. Durant 

l’elaboració del glossari he anotat totes aquelles dificultats o tots aquells aspectes 

importants que m’he anat trobant. A partir d’aquí, he passat a l’anàlisi en si, és a dir, he 

examinat i he reflexionat sobre el lèxic eròtic que he recollit de les dues obres principals, el 

seu grau de genuïnitat o, per contra, el nivell de dependència del castellà, per tal 

d’aconseguir un resultat que he explicat en el treball mitjançant exemples il·lustratius que 

permeten obtenir una visió general d’aquest lèxic sexual a les Deu pometes i les Onze pometes, 

que ens ha permès extreure una conclusió del llenguatge eròtic d’aquestes dues obres. 
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2. EL LLENGUATGE ERÒTIC EN LLENGUA CATALANA 

2.1. Introducció a la literatura eròtica catalana 

L’erotisme és, segons el DIEC2, una ‘inclinació, una tendència, a tot allò que suscita 

l’impuls sexual’, és a dir, una manifestació sexual, amb l’únic objectiu de canviar el 

comportament del destinatari o, en el cas de la literatura, del lector. El concepte en si, 

doncs, fa referència a les conductes i actituds que inciten a la interacció i a l’activitat sexual, 

des de carícies, petons i abraçades, fins a l’estimulació oral o masturbació, entre d’altres que 

condueixen generalment al coit o directament a la sensació de plaer sexual de qui les 

practica i que no necessàriament ho fa amb la finalitat de reproduir-se. 

Com s’ha explicat anteriorment, el gènere eròtic és present en la literatura catalana des de fa 

molts anys, tot i que el públic sigui reduït. Així doncs, a partir d’aquest treball demostrarem 

si el que un dia va assegurar Josep Pla és veritat o no.  

La literatura catalana és pobra de tendresa, de voluptuositat, d’erotisme i de 

pornografia distingida.1 

És important tenir en compte que l’erotisme involucra la persona de manera íntegra, de 

manera que el llenguatge que es consideri eròtic per a una persona pot no ser-ho per a una 

altra, ja que depèn directament de la personalitat de cadascú, de les preferències, i també 

d’altres factors com ara el nivell socioeconòmic, el tipus de cultura, els costums familiars, 

les pràctiques religioses o fins i tot la ubicació geogràfica. 

En aquest treball, però, atès que ens centrarem en dues obres escrites en llengua catalana, 

cal tenir en compte que la literatura eròtica en català es caracteritza, generalment, per un 

llenguatge refinat, un punt artificiós, i un ús freqüent de metàfores, la qual cosa no acaba de 

reflectir exactament la realitat; quan un es troba practicant sexe amb una altra persona, 

normalment evita el llenguatge poètic i procura de no incórrer en comparacions entre una 

paraula sexual i una altra cosa que no hi té cap semblança, potser, més que en la forma (ex. 

penis — botifarra). És per això que diem que el llenguatge eròtic en català, en general, està 

farcit de figures, versions desplaçades i metàfores de la realitat. 

Com s’observarà a l’anàlisi, el català és una llengua rica, segurament com moltes altres, pel 

que fa als sinònims que s’apliquen als atributs sexuals de l’ésser humà. Tanmateix, com es 

veurà posteriorment, l’ús de la sinonímia pot produir un efecte contrari al que s’espera: pot 

                                                
1 Aquesta cita s’ha extret de l’article «A l’ombra dels clàssics», de Glòria Farrés, publicat a El Punt Avui el dia 

17 d’octubre de 2014. 
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provocar humor, la qual cosa pot fer que l’excitació i la «insanitat» del moment acabi amb 

una sensació vergonyosa. Així doncs, es demostrarà si el que apunta Romera (2015) és 

veritat o no: 

I els sinònims distancien, perquè quan un està calent es vol menjar el cony de qui 

l’escalfa, no pas la vagina o la vulva o el conill… o la polla de qui li desperta el desig, 

no pas el penis o el membre o…, i sempre cal trobar, si cal, els sinònims que 

mantinguin la dignitat morbosa del moment. 

Aquesta tendència del gènere eròtic vers l’ús de metàfores, paraules humorístiques, fins i 

tot amb un punt de ridiculesa, causa una sensació d’humor, més que d’erotisme, per part 

del lector. El cert és que la majoria de la nostra literatura eròtica va acompanyada d’una 

conyeta o una banalitat que en dispensen la gosadia de voler excitar el lector. I és que no 

s’ha d’oblidar que la intenció principal de la literatura eròtica és l’excitació del lector: es 

tracta d’una creació literària que ha de coincidir amb una detonació —i, si és possible, una 

descàrrega, literalment— de plaer sexual, tal com explica Romera (2015): 

En una novel·la eròtica, el que s’hi pretén és reproduir les actituds eròtiques a les 

quals l’autor convida a participar al lector, i la seva finalitat és posar-lo calent, i no pas 

fer-lo riure, perquè tot i que és molt lícit, i sa, riure quan es folla, normalment el riure 

és mal amic de l’excitació sexual. No hem d’oblidar que l’objectiu de l’erotisme és 

posar calent l’espectador. 

D’aquesta manera, s’entén que el gènere eròtic té la finalitat d’excitar el lector, el qual sap 

què trobarà en aquella obra en concret, tot i que no sap de quina manera o amb quin 

llenguatge ho trobarà. El més important és que el llibre no frustri les expectatives del lector, 

i el sedueixi, per descomptat. 

Morreres (2015) apunta que en narrativa eròtica es poden establir, doncs, tres tipus 

d’erotisme diferents: d’una banda, l’erotisme anatòmic, que es basa en la descripció del cos; 

en segon lloc, un erotisme del comportament, que es basa en el relat d’actes sexuals; i 

finalment, un erotisme anímic, que es basa en la descripció dels estats d’ànims dels 

protagonistes. Sovint es pot trobar una barreja dels tres tipus d’erotisme; cada autor elegirà 

la seva pròpia estratègia per captivar el lector. 

 

2.2. El registre col·loquial 

El registre, en el marc de la lingüística, es defineix com la ‘varietat funcional d’una llengua 

definida d’acord amb els factors de la situació comunicativa, com ara el nivell de formalitat, 
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el tema del qual es parla i el canal i el propòsit de l’acte’ (GDLC). A grans trets, el registre 

es divideix en dos tipus diferents: el registre formal i el registre col·loquial, que és aquell 

que s’utilitza en un context informal o familiar, de tal manera que és la modalitat de llengua 

oral més important en les situacions habituals de comunicació. 

El llenguatge col·loquial, segons Payrató (1996: 75), «està constituït pel conjunt d’usos més 

espontanis i informals d’una llengua», de manera que «el parlant no està atent al producte 

lingüístic que va creant o —almenys— no hi presta la mateixa atenció que en usos més 

formals i elaborats». Tenint en compte aquest fet, atès que un context sexual forma part 

d’un context familiar o informal, el més natural és que el llenguatge que s’utilitzi sigui, 

doncs, col·loquial.  

Dintre d’aquest àmbit de la informalitat es troba també el que anomenem argot, que és el 

llenguatge o la parla pròpia d’un sector determinat de la societat, com ara el tècnic o el 

juvenil. Els neologismes d’aquest darrer grup els crea normalment la joventut, és evident, 

per a la qual la llengua castellana és una llengua molt present en les seves relacions. En 

aquest sentit, Joan Pujolar (1997: 109) constata que «és clar que la major part del vocabulari 

de l’argot que s’utilitza a Barcelona prové del castellà. He sentit dir més d’una vegada que 

l’argot català ha deixat d’existir» i conclou que «l’argot català és majoritàriament ‘manllevat’ 

de l’espanyol» (Pujolar 1997: 109). 

La recurrència d’aquests mots, tal com recull Tartinyà (2013: 23), denota que estan tan 

plenament integrats a la llengua catalana que els parlants no són capaços d’identificar-los 

com a manlleus o que, en tot cas, els equivalents genuïns no són prou expressius per ser 

emprats. L’escriptor Joan-Lluís Lluís, en un article al diari El Punt Avui l’any 2011, ho 

exemplifica en el cas de polla: «així, la paraula que sembla avui en situació d’obtenir el 

monopoli gairebé absolut per descriure el sexe masculí en català és la paraula espanyola 

polla. Adéu-siau, pixes, pardals, perdius i cigales...». 

D’aquesta manera, un pilar fonamental en narrativa eròtica és el manteniment d’aquest 

registre col·loquial. El camp semàntic de l’erotisme, com es veurà més endavant, és gairebé 

infinit, de manera que l’autor té la llibertat —i la dificultat— d’elegir el lèxic que consideri 

més adient, des de la terminologia anatòmica fins a les expressions més matusseres i bastes. 

Partint de la base, doncs, que el registre ha de ser col·loquial, l’autor ha de mirar de recórrer 

a expressions originals, genuïnes i, si és possible, aconseguir un grau de dependència del 

castellà tan baix com sigui possible. 
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És per aquesta raó que, si bé el lèxic sexual en català compta amb paraules de caire formal, 

com ara penis, vulva, fer l’amor o masturbar-se, el cert és que a l’hora d’incloure-les en un 

context eròtic quotidià és molt més natural optar per alguns altres, com ara polla, cony, follar 

o fer-se una palla, respectivament, que, en alguns casos, s’han manllevat del castellà. A l’hora 

de treballar el llenguatge eròtic, per tant, s’ha de tenir en compte que el lèxic que s’hi ha 

d’usar hauria pertànyer al registre col·loquial, sense que això impliqui, necessàriament, un 

vocabulari rude i barroer, ans al contrari. En definitiva, s’ha de mirar d’incorporar paraules 

suggeridores per tal d’acostar el lector al plaer.  

 

2.3. Un gènere limitat 

El gènere eròtic és, certament, un dels gèneres més difícils que conrea la literatura catalana, 

segurament per la infinitat de límits i de barreres que l’autor ha de posar —o no— i perquè 

el fet d’emfatitzar amb totes les maneres d’excitar-se que té el gènere humà de vegades pot 

resultar difícil. De fet, la línia entre el que és eròtic i el que és, ja no pornogràfic, sinó 

groller, desagradable i obscè, pot ser molt fràgil. 

En relació amb el que s’acaba de dir, els professionals d’aquest àmbit sovint fan distinció 

entre la literatura eròtica i la literatura pornogràfica. Tal com assenyala Tello (1992), la 

diferència entre l’erotisme i la pornografia és la presentació dels actes: en l’erotisme es 

presenta el que és sexual d’una manera oculta, més artificiosa i amb un llenguatge més 

reservat o implícit, mentre que en la pornografia es duu a terme una exhibició explícita dels 

actes sexuals, la qual cosa provoca un missatge més directe.  

Per contra, Daura, editor català, en un article a El Pou Digital l’any 2019 opina que la 

diferència entre el que és eròtic i el que és pornogràfic és una altra: «Sembla com si la 

pornografia de la imatge hagi acabat desplaçant l’erotisme de la lletra». Aquest comentari fa 

pensar que, potser, la diferència que hi ha és que el que és pornogràfic està creat per ser 

mirat —imatge— mentre que el que és eròtic està creat per ser llegit —literatura eròtica—. 

Potser la diferència només es troba entre suggerir —erotisme— i mostrar —pornografia—, 

tot i que segurament també hi haurà diferències d’opinió entre els individus. 

El gènere eròtic també és complicat de narrar perquè no ha de ser únicament una successió 

d’actes sexuals; si fos així, la història no es consideraria una creació literària. Ha de ser un 

gènere amb històries versemblants dins d’una trama lògica i original que es relacionin, 

directament o indirectament, amb l’erotisme i el sexe. 
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3. LES OBRES 

Al començament dels anys setanta un grup d’escriptors decideix crear Ofèlia Dracs, un 

col·lectiu literari català. Aquest grup estava format, inicialment, per Miquel Desclot, Carles 

Reig, Pep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Les inicials dels cognoms dels fundadors 

formen la paraula Dracs. Pel que fa a la tria del nom, Cabré considera que calia que lluís un 

nom de pila: «Érem una colla de peluts i ens va semblar que aquest nom shakespearià i tan 

eteri li esqueia», afirmava el 2019 al diari La Vanguardia. Tot i que el col·lectiu estava 

format, inicialment, per aquests cinc escriptors, en vam formar part també, en un moment 

o altre de la seva trajectòria, les escriptores Margarida Aritzeta, Assumpció Cantalozella, 

Joana Escobedo i Maria Antònia Oliver, i els escriptors Joaquim Carbó, Jaume Fuster, 

Isidre Grau, Josep Maria Illa, Quim Monzó, Joan Rendé, Xavier Romeu i Josep Lluís Seguí. 

L’any 1979, uns quants integrants d’Ofèlia Dracs van decidir escriure per separat un recull 

de deu contes i els van presentar plegats al Premi La Sonrisa Vertical. L’autoria comptava 

amb Jaume Cabré, Joaquim Carbó, Jaume Fuster, Josep Maria Illa, Quim Monzó, Joan 

Rendé, Xavier Romeu i Joaquim Soler. En principi, s’havia establert que cadascun dels 

autors escriuria un conte, però les dues escriptores que tenien prevista la seva participació 

van declinar l’oferiment i dos d’ells van haver de redactar els dos contes que calien per 

completar aquesta novel·la eròtica amb títol de cançó popular. 

El jurat els va atorgar el premi i en cap moment va sospitar que Ofèlia Dracs encobria vuit 

autors força coneguts en l’àmbit de la cultura catalana. Tots ells es van endur una gran 

sorpresa, pel fet de sortir guanyador del certamen un llibre en català, tenint en compte que 

el jurat era majoritàriament castellanoparlant. Cal recordar, a més, que sota el pseudònim 

d’Ofèlia Dracs, s’hi amagaven autors coneguts per la seva col·laboració en el desaparegut 

setmanari satíric i polític El Be Negre. 

L’objectiu d’Ofèlia Dracs era, sens dubte, recuperar per a la literatura catalana les maneres 

desimboltes i la riquesa del llenguatge popular referit a la sexualitat i a l’erotisme. Tal com 

declarava Roser Vernet l’any 2019 a La Vanguardia, volien «demostrar que en català es 

podia fer literatura eròtica i literatura de gènere», perquè consideraven que la literatura 

catalana també tenia dret a gaudir d’aquest tipus de narrativa com qualsevol altra llengua. 

D’aquesta manera, tot i que els personatges i les situacions que animen aquests contes són 

molt diferents l’un de l’altre, no hi ha dubte que, a través del llenguatge, aconsegueixen 

aquella unitat que va «desconcertar» el jurat. Un any després, el 1980, Tusquets Editors va 

publicar Deu pometes té el pomer. 
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La publicació de Deu pometes té el pomer (i les seves successives reedicions) esdevé 

emblemàtica pel que fa a la normalització del gènere (Morreres 2002). Si aquesta obra va 

ser tan exitosa és perquè marca un abans i un després pel que fa a la narrativa de gènere 

eròtic; des del punt de vista narratiu, es considera les Deu pometes el pare de l’erotisme en 

català (Gaillard 2011): 

La primera edició de Deu pometes té el pomer es va exhaurir en un tres i no res. N'havien tret 

dos mil exemplars i per Sant Jordi no van durar a les parades ni dues hores. El mateix any 

1980 se’n van fer fins a quatre edicions. Això ja és un indicatiu de la manera com els lectors 

es van llançar al damunt d’aquest llibre eròtic, en un any en què el Destape encara cuejava i 

el pit i la cuixa, després d’una època de vaques magres, eren tan necessàries com la llibertat 

i la democràcia. 

Un cop les Deu pometes van tenir l’èxit que mereixien, al col·lectiu hi van entrar i sortir altres 

escriptors, la majoria, de la generació dels setanta. Alguns dels seus integrants afirmen que 

«de la guerra civil cap aquí, Ofèlia Dracs és el col·lectiu català que ha tingut una vida més 

llarga i més activa» (Dracs 2008: 8). Al llarg de catorze anys, el grup va publicar diversos 

volums de narracions, alguns dels quals s’ha traduït al castellà, al francès o al portuguès, i 

també els gèneres de terror (Lovecraft, Lovecraft, 1981), policíac (Negra i consentida, 1983), 

ciència-ficció (Essa Efa, 1985) i literatura de temàtica gastronòmica a Bocato di cardinali 

(1985).  

El col·lectiu català va dur a terme una vida força activa a la premsa amb la publicació de 

nombrosos articles d’opinió a alguns mitjans de comunicació, com ara La Vanguardia o El 

País. De fet, en aquest últim el col·lectiu elaborava crítiques literàries de llibres inventats a 

la famosa secció «Ofelioteca» que es publicava al suplement en català. 

Posteriorment, cadascú va decidir fer la seva. Tot i que l’amistat es mantenia, cada membre 

d’Ofèlia Dracs tenia la seva pròpia feina. A més, poc després de la publicació de les Deu 

pometes va morir Xavier Romeu en un accident de cotxe, i més endavant Joaquim Soler i 

Jaume Fuster. 

Així doncs, amb aquesta novel·la eròtica el lector se sent envoltat d’històries calentes, 

algunes molt vulgars o trivials, amanides d’humor en la majoria dels casos: una prostituta 

que mira de seduir un home mentre aquest se li resisteix immòbil dins del cotxe, una jove 

que té una relació sexual dins d’un vehicle amb un professor i un polític, un marquès que se 

sent atret per la seva gosseta... En conclusió, totes elles són històries «tan extravagants com 

reals», segons Ofèlia Dracs, i que, de ben segur, el lector pot arribar a experimentar. 
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Vint-i-vuit anys després de la publicació de les Deu pometes, una colla d’escriptors joves 

decideix crear-ne el seu supervivent, el seu successor, al qual posa per títol Onze pometes té el 

pomer. Sens dubte, es tracta d’una segona part força diferent, no només perquè han passat 

quasi tres dècades i el context temporal, històric i lingüístic és un altre, sinó també perquè el 

grup responsable d’aquesta obra és diferent d’Ofèlia Dracs, l’autora de les Deu pometes. 

Aquestes Onze pometes són un recull de narracions eròtiques d’onze joves escriptors que van 

participar en el premi de narrativa del col·lectiu 21 ´ 21, convocat per l’Associació de Joves 

Escriptors en Llengua Catalana. És un llibre escrit sense inhibicions, en el qual hi ha «una 

mica de tot, tal com afirma el mateix col·lectiu a la coberta del llibre. Algunes històries són 

més atrevides que d’altres, i és per això que potser resulta complicat presentar aquesta 

novel·la eròtica, «que avui es pot abordar d’una manera més clara i natural, no pas com en 

èpoques més reculades, quan tot s’havia d’insinuar per por de xocar amb la censura» (Dracs 

2008: 10). 

Probablement és per això que les històries de les Onze pometes són molt més explícites, més 

directes, més naturals, carregades de menys eufemismes que la seva predecessora. Per 

exemple, a les Onze pometes, l’òrgan sexual masculí s’hi expressa normalment com a penis, i 

no amb eufemismes com cigaleta, albergínia, pastanaga, bastó o flabiol, els quals es troben a les 

Deu pometes. Ens adonem, doncs, d’un canvi estilístic clar entre una obra i una altra, però 

també pel que fa a altres aspectes (Dracs 2008: 11): 

Els autors d’aquest recull es prenen el gènere més seriosament que no me’l vaig prendre jo. 

I se m’acut pensar que si a les Deu pometes hi havia molt més humor, ironia, sàtira o 

sarcasme que no n’hi ha a Onze pometes és potser un símptoma més del profund canvi que 

ha experimentat la nostra societat literària en aquests anys. 
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4. ANÀLISI DEL CORPUS 

Per a la constitució del corpus d’anàlisi, s’ha dut a terme un buidatge manual de les unitats 

lèxiques de caire eròtic de les dues obres, que s’ha consignat en una taula en què s’ha 

recollit el lema, el conte en què apareix, la pàgina i el context, així com la classificació del 

tipus de paraula —paraula sexual, eufemisme o disfemisme—. 

 

Taula 1. Abreviatures dels contes de Deu pometes té el pomer (10POM) 

 

Taula 2. Abreviatures dels contes d’Onze pometes té el pomer (11POM) 

 

 

 

Chi, de Jordi Dausà       CHI 

Romy sota el llençol, de Jordi Tena i Galindo    ROM 

Sssssss... (la carta que no t’enviaré), de Núria Busquet Isart  SSS 

Delits i delictes, de Marc Gomar      DID 

Un desig en paral·lel, d’Aleix Brasó     UDP 

Només amics, de Carme Boladeres     NAS 

Els pensaments del desig, de Jordi Guàrdia    PDD 

Relacions laborals, de Francesc Sureda     RLS 

Amor omnia vincit, de David Jané      AOV 

Cinc sentits per a l’últim estiu, de Cinta Arasa    CIN 

Simbiosi, de Jordi Prenafeta      SIM 

 

La cadella     LAC 

Xop-suei     XOP 

Tereseta-que-feia-anar-la-vietnameta  TER 

Els pantalons     EPS 

Afrodisíaca senyera    AFR 

 

Una gosseta caniche    GOS 

Eros, azimut tres    EAZ 

L’espantasogres    LES 

Al caire de la tarda    ACT 

Els tres senyals    ETS 
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A més, cada unitat lèxica s’ha acompanyat de la seva respectiva categoria gramatical. Per 

tant, s’ha de tenir en compte la taula següent, en la qual s’indiquen les abreviatures. 
Taula 3. Abreviatures de les categories gramaticals de les unitats lèxiques 

 

El corpus final, que s’inclou en l’annex, està constituït per un conjunt d’unitats lèxiques 

molt variades. Pel que fa a les Deu pometes, s’han documentat 185 unitats lèxiques 

relacionades amb el llenguatge eròtic, de les quals 53 formen part del que anomenem 

«paraules sexuals o eròtiques», 117 són eufemismes, és a dir, també són paraules sexuals 

però expressades de manera suau o atenuada, per exemple, a partir de metàfores; i 15 són 

disfemismes, és a dir, unitats expressades de manera despectiva o grollera, sovint per 

ridiculitzar o crear una sensació d’humor quant a aquella part del cos o acte concret. D’altra 

banda, pel que fa a les Onze pometes, s’han extret 91 unitats lèxiques, de les quals 67 són 

paraules sexuals, 22 són eufemismes i 2 són disfemismes. 

Cal recordar, doncs, que per fer l’anàlisi s’han tingut en compte totes aquelles paraules o 

expressions relacionades amb el sexe o l’erotisme, siguin més o menys formals. De fet, la 

majoria de les unitats presents en totes dues obres formen part del registre col·loquial, atès 

que, com s’ha explicat anteriorment, el gènere eròtic està caracteritzat principalment pel 

llenguatge col·loquial. En concret, la majoria del lèxic recollit no apareix al diccionari 

normatiu, i el que sí que hi apareix pertany al lèxic formal, com ara penis, vulva, fer l’amor o 

masturbar-se; al lèxic vulgar, com ara cony o follar; o al lèxic popular, com ara cigala o teta. 

El fet que les dues obres estiguin escrites per un conjunt d’autors diferent s’evidencia 

clarament en cadascun dels contes o capítols, ja que dins d’una mateixa obra, el lèxic que 

s’usa en un conte o un altre és divers i variat. Tanmateix, l’objectiu del treball no és 

comparar els contes o capítols entre si.  

m  substantiu masculí 

m pl  substantiu masculí plural 

f  substantiu femení 

f pl  substantiu femení plural 

adj  adjectiu 

adv  adverbi 

 

 

 

 

 

v tr  verb transitiu 

v intr  verb intransitiu 

v pron verb pronominal 

v tr pron verb transitiu pronominal 

v intr pron verb intransitiu pronominal 

loc  locució 
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Així doncs, en els apartats següents presentem l’anàlisi del llenguatge eròtic de les dues 

obres, agrupades en els conceptes següents: l’òrgan sexual masculí, l’òrgan sexual femení, el 

líquid produït per l’òrgan sexual masculí i femení, l’anus, la masturbació, l’orgasme i 

l’ejaculació, els pits, el coit i altres expressions relacionades amb el sexe. 

 

4.1. L’òrgan sexual masculí 

En totes dues obres, la referència a l’òrgan sexual masculí és present diverses vegades. De 

fet, a partir del glossari s’evidencia que, sens dubte, es tracta de la unitat lèxica més freqüent 

i a la qual se li fa més al·lusions. Si es té en compte el corpus sencer (vegeu Annex), es pot 

observar que en tots dos reculls, per designar aquesta part del cos es recorre, amb poca 

freqüència, a algunes paraules de registre formal, com penis, membre, fal·lus o verga. 

Curiosament, la unitat lèxica polla que, probablement, és la més freqüent en l’actualitat en el 

llenguatge col·loquial, no només apareix un únic cop a la primera obra, sinó que a la segona 

novel·la no hi surt. Aquest fet va en la línia contrària al que indiquen alguns autors, els 

quals opinen que els catalanoparlants consideren inversemblants els equivalents de paraules 

en castellà perquè hi veuen una pèrdua d’expressivitat i de força expressiva que sí que tenen 

—o que creuen que sí que tenen— les solucions en castellà (Bernal i Sinner 2009: 30). 

Taula 4. Exemples per fer referència a l’òrgan sexual masculí 

Unitat lèxica CG Context Localització 

albergínia f 
La Rita em va suplicar que li deixés veure 
l’albergínia. 

[10POM, XOP, 25] 

bastó m [...] o com si al meu bastó li naixés una ala [...] [10POM, EPS, 56] 
bengala f [...] la bengala es va tornar a engallar [...] [10POM, XOP, 26] 

canvi de marxes m 
Mentre jo me les tenia amb el canvi de marxes 
[...] 

[10POM, EPS, 61] 

clarinet m [...] ha intentat tornar el clarinet a lloc [...] [10POM, EPS, 58] 

flabiol m 
[...] havia assolit una perícia esborronadora en 
això de polsar el flabiol [...] 

[10POM, XOP, 32] 

llonganissa f 
[...] la Isabel estirada a terra, menjant-se’m la 
llonganissa. 

[10POM, ETS, 137] 

nap m El nap ha sortit a prendre la fresca... [10POM, EPS, 58] 
pastanaga f Sota els pantalons [...] la pastanaga irritada [...] [10POM, XOP, 23] 
torxa f [...] sobre la torxa encara flamejant [...] [10POM, EPS, 62] 

trombó de vares m 
[...] resseguir el trombó de vares una bella 
estona [...] 

[10POM, EPS, 58] 

tronc m Ara li llepava el tronc [...] [10POM, TER, 44] 
vara f Li vaig treure la vara, ja mullada [...] [11POM, DID, 54] 
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Com es pot veure, el gènere eròtic sovint tendeix a fer referència a l’òrgan sexual masculí 

mitjançant eufemismes o l’ús de metàfores. Per anomenar el penis, les formes més habituals 

són a partir de conceptes que designen aliments o instruments, bàsicament per la 

semblança amb la forma allargada. Si s’observa el corpus total (vegeu Annex) es veu una 

diferència força destacable pel que fa al lèxic relacionat amb l’òrgan sexual masculí, ja que la 

majoria del vocabulari forma part de les Deu pometes. Es dedueix, doncs, que l’obra de 1980, 

pel que fa a aquest apartat, és més explícita que no pas l’obra de 2008. 

A més, a les Deu pometes s’inclouen diverses paraules que fan referència al penis erecte, la 

majoria de vegades per mitjà d’eufemismes o de metàfores.  

Taula 5. Exemples per fer referència al penis en erecció a Deu pometes té el pomer 

Unitat lèxica CG Context Localització 

bragueta inflada f 
[...] inequívocs copets de diverses menes a la 
bragueta inflada. 

[10POM, XOP, 24] 

escarpra 
enfurismada 

f [...] em treia l’escarpra enfurismada [...] [10POM, XOP, 28] 

mangala 
trempada 

f [...] la meva mangala trempada. [10POM, XOP, 28] 

protuberància de 
l’entrecuix f 

[...] dirigia la seva primera mirada de 
benvinguda a la protuberància de l’entrecuix. 

[10POM, XOP, 23] 

tumefacció 
inguinal 

f [...] els seus delicats dits ensopegaven amb la 
meva tumefacció inguinal [...] 

[10POM, XOP, 23] 

 

Tot i que de vegades apareix el concepte penis erecte, la forma més habitual per expressar que 

l’òrgan sexual masculí s’endureix i augmenta de volum no és aquesta, sinó a través de 

metàfores i eufemismes. A més, a les Deu pometes hem pogut trobar algunes expressions que 

denoten aquest sentit d’excitació o de penis erecte, com ara posar-se dret o posar-se túrgid. 

D’altra banda, a les Deu pometes també apareixen diversos exemples que fan referència al 

penis petit o que designen el penis flàccid, és a dir, en estat de repòs. Sovint, per aconseguir 

que el lector es faci una idea encara més clara del que llegeix, es tendeix a usar disfemismes 

per tal d’expressar aquella part del cos amb un to despectiu, fins i tot, de vegades, 

ridiculitzador. 
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Taula 6. Exemples per fer referència al penis en estat de repòs a Deu pometes té el pomer 

Unitat lèxica CG Context Localització 
cigaleta f [...] mentrestant ens toca la cigaleta [...] [10POM, EAZ, 90] 
faveta f «la punta de la faveta, reina, toca-la» [10POM, ACT, 126] 
fera adormida f [...] va bufar el cap de la fera adormida [...] [10POM, XOP, 26] 
ocell amansit m Jo em vaig guardar l’ocell amansit al niu. [10POM, XOP, 26] 

pelleringa f 
La pelleringa se’m va inflar com un globus de 
festa major. 

[10POM, ETS, 132] 

pelleringo f Era un pelleringo de per riure [...] [10POM, ETS, 138] 
pirulí m [...] m’ha permès d’amanyegar-me el pirulí [...] [10POM, EPS, 55] 
 

A part del que s’acaba de mostrar, en totes dues obres es fa referència a l’extrem del penis 

—el gland— i la glàndula sexual que produeix els espermatozoides —els testicles, o 

l’embolcall en si, és a dir, l’escrot—.  

Taula 7. Exemples per fer referència al gland 

Unitat lèxica CG Context Localització 

cap de la fava m Tenia el cap de la fava més encetat que el cul 
d’una criatura de bolquers. 

[10POM, ETS, 133] 

gland m 
[...] estimulava el gland amb cops ràpids de 
llengua 

[11POM, CHI, 21] 

punta de 
l’instrument f 

[...] introduint-se a voltes la punta de 
l’instrument per l’ull del cul [...] 

[10POM, GOS, 83] 

 

Taula 8. Exemples per fer referència als testicles 

Unitat lèxica CG Context Localització 

bolet m 
[...] amb la llengua em feia pessigolles als 
bolets [...] 

[10POM, EAZ, 91] 

bossa peluda f 
[...] aquella bossa peluda que tenia al davant 
[...] 

[10POM, ACT, 126] 

colló m [...] la goma, que cada cop m’apretava més els 
collons [...] 

[11POM, DID, 52] 

genital m Alliberà els meus genitals [...] [11POM, DID, 52] 
ou m Tinc ganes de magrejar-te els ous. [10POM, LAC, 16] 
ouera f [...] m’estrenyia l’ouera cap amunt [...] [10POM, ETS, 133] 

ouet m 
Però els meus ouets esclatarien, si no els 
buidava com calia [...] 

[11POM, DID, 56] 

testicle m [...] colpejaven els testicles contra la meva 
vulva. 

[10POM, TER, 45] 

 

Com es pot observar, com els exemples que s’han proporcionat fins ara, el més habitual 

per designar les parts de l’òrgan sexual masculí és per mitjà d’eufemismes. Aquest fet causa 

que el llenguatge, en general, sigui col·loquial, la qual cosa reflecteix la realitat, tot i que el 
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lèxic que fins ara s’ha trobat no acaba de plasmar ben bé la realitat: el llibre incorpora 

majoritàriament un tipus de paraules sexuals que realment no formen part del lèxic quotidià 

i rarament es trobarien en un argot juvenil o col·loquial. 

 

4.2. L’òrgan sexual femení 

Tant a les Deu pometes com a les Onze pometes es fa referència a l’òrgan sexual femení. De fet, 

és un dels conceptes amb més aparicions, juntament amb l’òrgan sexual masculí. Si es 

presta atenció al corpus total (vegeu Annex), es pot observar que, per designar aquesta part 

del cos, de vegades s’usen paraules de registre formal, com ara vulva, pubis o clítoris —fent 

referència a l’òrgan erèctil situat a l’angle anterior de la vulva (DIEC2) — i, a més, a les 

Onze pometes apareixen algunes propostes més, com sexe, parets vaginals o ovari. Això no 

obstant, com es veurà a continuació, la paraula vulva s’expressa, per damunt de tot, amb 

metàfores, sovint amb la idea de «cau» o «forat», o mitjançant alguns mots als quals el 

diccionari normatiu afegeix la marca d’ús vulgar. 

Taula 9. Exemples per fer referència a l’òrgan sexual femení 

Unitat lèxica CG Context Localització 
cau de serp m [...] explorar-li el cau de serp [...] [10POM, XOP, 25] 

cavitat natural f 
[...] exploracions [...] a les seves cavitats 
naturals [...] 

[10POM, XOP, 30] 

cony m [...] i el seu cony al meu abast. [11POM, DID, 55] 

cova f 
[...] fins aquella cova càlida i tranquil·la que 
era el seu cony. 

[11POM, CHI, 22] 

cresta excitada f [...] la cresta excitada de la meva xicota. [10POM, XOP, 34] 

forat de l’alegria m 
[...] si aquella estaca no estaria millor botant 
en el forat de l’alegria [...] 

[10POM, XOP, 32] 

parany que 
covava entre 
cames 

m 
[...] per fer-me caure al parany que covava 
entre cames [...] 

[10POM, XOP, 30] 

parrús m Vaig temptejar el parrús. [10POM, XOP, 24] 
talpera f [...] introduir els dits en la talpera [...] [10POM, XOP, 25] 

xona f 
[...] de tant de fluix com em regalima per la 
xona. 

[10POM, LAC, 16] 

 

Així doncs, per fer referència a l’òrgan sexual femení en totes dues obres s’acostuma a fer 

per mitjà d’altres conceptes que tinguin aquesta idea de forat. A les Onze pometes, a més, en 
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una ocasió s’hi fa referència a través de l’expressió dominis de Venus2, on es fa una clara 

al·lusió a la deessa de l’amor, la bellesa i la fertilitat. De la mateixa manera, a les Deu pometes 

s’usen alguns eufemismes, com ara amiguet boig, com a sinònim de clítoris, i marduix o selva 

exuberant, insinuant clarament que es tracta d’un pubis excessivament pelut. Finalment, en 

relació amb l’òrgan sexual femení, cal destacar que el fluix de sang evacuat durant la 

menstruació, conegut simplement com regla, apareix un únic cop, a les Deu pometes, 

mitjançant l’eufemisme collita roja (Els pantalons, 51). 

 

4.3. El líquid produït per l’òrgan sexual masculí i femení 

El líquid produït pels òrgans de reproducció masculins —el semen— i femenins —el fluix 

vaginal— també estan presents en totes dues obres. Pel que fa a la primera, aquest 

concepte se cita en alguna ocasió amb la paraula semen, mentre que la resta de vegades que 

s’esmenta es fa a partir d’eufemismes, la majoria fent comparacions amb la llet, una 

substància anàloga pel que fa, sobretot, al color. 

Taula 10. Exemples per fer referència al semen 

Unitat lèxica CG Context Localització 

ànim lúbric m 
[...] tot expulsant l’ànim lúbric acumulat 
durant molts anys. 

[11POM, ROM, 26] 

doll de llet m Vaig pensar que el doll de llet em sortiria [...] [10POM, TER, 44] 
llet f [...] em begués tota la llet d’un glop. [10POM, LAC, 14] 
lleterada f La lleterada isqué abans del que prevèiem. [11POM, DID, 53] 
suc m [...] començava a regalimar un suc lent [...] [10POM, ACT, 126] 

suc blanquinós m [...] deixo anar tot de cop dintre una síndria el 
suc blanquinós [...] 

[10POM, EAZ, 95] 

suc del meu delit m [...] tot el suc del meu delit es barregés [...] [10POM, XOP, 29] 
verí m [...] l’animal li va escopir a la cara el seu verí. [10POM, XOP, 26] 
 

Curiosament, la unitat lleterada es troba al DIEC2 amb la definició de ‘raig de llet’, tot i que 

al CTILC té una freqüència total de nou aparicions i cap d’elles fa referència a la llet, sinó 

que s’usa com a eufemisme de semen. A més, d’aquestes nou aparicions, dues pertanyen a les 

Deu pometes.   

D’altra banda, el fluix vaginal se cita infreqüentment; només apareix aquest concepte 

mitjançant la paraula fluix, a les Deu pometes, i flux i mullena —‘quantitat considerable d'aigua 

                                                
2 Com a curiositat, l’autor Mauro Armiño va editar l’any 2015, juntament amb l’Editorial Siruela, una 

antologia de novel· les eròtiques que duu el mateix nom, Los dominios de Venus. 
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o d'un altre líquid, adherida a la superfície dels objectes, que els xopa i deteriora’ 

(Termcat)— a les Onze pometes. Tot i que el líquid produït per l’aparell reproductor femení 

apareix amb el nom de la paraula sexual, veiem clarament que la tendència continua sent la 

mateixa; l’ús de metàfores i eufemismes és més freqüent que no pas paraules sexuals de 

registre formal. 

 

4.4. L’anus 

S’acostuma a citar en les dues obres l’‘orifici del final del tub digestiu’ (DIEC2), també 

anomenat cul en llenguatge popular, a través d’eufemismes o de mots que expressin el 

mateix per la semblança, com ara l’ull. 

Taula 11. Exemples per fer referència a l’anus 

Unitat lèxica CG Context Localització 
fer un cul3 loc Mai m’havia fet un cul [...], és més íntim. [11POM, CHI, 16] 

paner m 
[...] refregava els seus atributs pel paner de la 
meva xicota. 

[10POM, XOP, 31] 

per darrere loc 
[...] ella, que no em deixa sucar el melindro 
per davant ni per darrere [...] 

[10POM, EPS, 51] 

recte m 
[...] insuflar-li aire dels meus pulmons dins el 
seu recte. 

[10POM, AFR, 75] 

rerebotiga f [...] ell burxava per entrar per la rerebotiga [...] [10POM, TER, 45] 

ull del cul m 
...] introduint-se a voltes la punta de 
l’instrument per l’ull del cul [...] 

[10POM, GOS, 83] 

ullera f L’Eulàlia [...] li ensumava l’ullera al Pep, com 
si li volgués comptar els pèls del cul [...] 

[10POM, ETS, 141] 

 

A part d’algunes referències al cul a partir de la paraula ull, a les Deu pometes també es fa 

referència a aquesta part del cos a partir d’expressions com rerebotiga, ja que aquesta part es 

troba situada a la part posterior del cos humà. A partir de la taula, a més, es pot observar 

que les referències al cul són molt més freqüents a les Deu pometes que a les Onze pometes. 

                                                
3 A les Onze pometes trobem l’expressió fer un cul que, a partir del context, es dedueix que significa practicar coit 

anal. Tot i així, cal destacar que aquesta expressió no és freqüent en català, no apareix al diccionari normatiu i 

només apareix una vegada en tota l’obra. Algunes alternatives vàlides i naturals poden ser follar pel cul, fer-ho pel 

cul o fer-ho per darrere. 
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4.5. La masturbació 

La taula següent mostra com s’expressa l’acte d’estimular o estimular-se a si mateix sense 

coit. De fet, l’expressió masturbar és l’única que apareix a les obres considerada com a 

paraula sexual, ja que la resta són eufemismes per fer-hi referència. 

Taula 12. Exemples per fer referència a la masturbació 

Unitat lèxica CG Context Localització 

desfogar-se v pron 
[...] decidir alliberar els meus impulsos visitant 
el lavabo de tant en tant. Després de 
desfogar-me [...] 

[11POM, RLS, 83] 

fer-se una palla loc [...] segur que t’has fet una palla. [10POM, EAZ, 90] 

ficar-se el dit loc Vaig ficar-me un ditet i m’acariciava l’amiguet 
boig. 

[10POM, TER, 45] 

fotre mà4 loc [...] és un gat vell en això de fotre mà [...] [10POM, XOP, 27] 

mamar v tr 
Mentre la meva companya de classe la 
mamava [...] 

[11POM, CHI, 21] 

pelar-se-la loc 
He descobert que quan sap que vinc aquí se la 
pela. 

[10POM, AFR, 78] 

tocar-se v pron [...] si ens toquem amb mala intenció [...] [10POM, EAZ, 90] 
 

Cal destacar que, així com fins ara s’ha vist que per designar les accions o les parts del cos 

totes dues obres estableixen algunes unitats que, generalment, no formen part del lèxic 

eròtic quotidià, en el cas del vocabulari relacionat amb la masturbació, totes dues en fan un 

ús adequat i copsen bé pel que fa a la naturalitat i a la realitat de la vida quotidiana. Si 

s’observa el corpus total (vegeu Annex) es veu clarament que la majoria del lèxic relacionat 

amb la masturbació està inclòs a les Deu pometes, mentre que a les Onze pometes tan sols hi té 

unes poques aparicions. Es dedueix, doncs, que l’obra de 1980, quant a aquest apartat, és 

més explícita que no pas l’obra de 2008. 

L’estimulació dels òrgans sexuals és una de les referències menys freqüents a les obres i un 

tema força tabú en la societat actual, sobretot en el context femení. Això es deu 

principalment al fet que la masturbació s’ha considerat durant molts anys, especialment per 

la influència de l’Església catòlica sobre la moral, «mal vista» o fins i tot considerada com 

una activitat nociva i, en conseqüència, parlar d’aquest fet insà sempre ha estat una mica 

censurat. 

                                                
4 L’expressió fotre mà a algú significa, en aquest context, ‘tocar-lo libidinosament’ (DIEC2) o ‘tocar-lo amb 

desig carnal’ (DSFF), i cal diferenciar-la de fotre la mà, expressió que s’usa per descriure l’acció en la qual algú 

roba o pren alguna cosa d’on no està permès. 
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Avui dia, però, hi ha cada vegada més obertura sobre aquest tema, tant en homes com en 

dones: «el Satisfyer —el nom que rep el succionador de clítoris— ha obert una finestra pel 

que fa a la masturbació femenina per parlar-ne, explicar experiències, trencar tabús i pors 

sobre joguines eròtiques» (Galván 2019). 

 

4.6. L’orgasme i l’ejaculació 

Tot i que l’equivalent a ‘tenir un orgasme’ és escórrer-se (DIEC2), rarament trobem aquesta 

expressió en el llenguatge quotidià. De fet, tot i que aquesta unitat lèxica apareix tant a les 

Deu pometes com a les Onze pometes, és poc freqüent; l’autor tendeix a anomenar aquest acte 

per mitjà de metàfores, per exemple, o sinònims, com esmunyir-se. Pel que fa a l’ejaculació, 

aquesta paraula sí que apareix diverses vegades tant en una obra com en l’altra. 

Taula 13. Exemples per fer referència a l’orgasme i a l’ejaculació 

Unitat lèxica CG Context Localització 
anar molla loc Anava tan molla [...] [10POM, XOP, 24] 
clímax de 
l’orgasme 

m 
[...] i el clímax de l’orgasme és també massa 
fort. 

[11POM, DID, 40] 

ejaculació f [...] la xica que havia provocat l’ejaculació [...] [11POM, DID, 53] 

erupció f 
[...] els seus ulls s’han perdut damunt la 
muntanya que seguia en erupció [...] 

[10POM, EPS, 68] 

escórrer-se5 v pron [...] per evitar escorre’m tan aviat. [11POM, CHI, 21] 
esmunyir-se6 v pron [...] mentre t’esmunys dins la meva vagina? [11POM, SSS, 46] 
orgasme m [...] fins arribar a un orgasme sublim [...] [10POM, GOS, 83] 
 

 

                                                
5 Escórrer-se duu la marca d’ús de «llenguatge col·loquial» tant al DIEC2 com a altres recursos, per exemple, al 

Termcat. Tanmateix, si n’estudiem la freqüència d’ús al CTILC, observem que té 1057 aparicions però en 

molts pocs casos s’usa amb el sentit de ‘tenir un orgasme’. Així doncs, entenem que aquesta expressió, tot i 

que està acceptada normativament, és molt poc freqüent en el lèxic quotidià. Algunes alternatives per designar 

el mateix poden ser escorre’s, tal com indica l’ésAdir, el llibre d’estil de la CCMA, o córre’s, que com al·ludeixen 

alguns autors com ara Bernal i Sinner (2009) es tracta de la versió col·loquial més corrent. Cal afegir que 

alguns recursos com el CTILC o l’Observatori de Neologia compten amb el mot orgasmar, en el sentit 

d’‘arribar a l’orgasme’ tot i que, tenint en compte la baixa freqüència d’aparicions, entenem que és una 

expressió poc assídua en els textos escrits, literaris i de premsa. 

 
6 L’expressió esmunyir-se significa ‘lliscar, passar, escórrer-se, per una estretor’ (DIEC2). Com que és sinònim 

d’escórrer-se, a les Onze pometes apareix aquesta forma també en el sentit sexual de ‘tenir un orgasme’. 
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4.7. Els pits 

Tot i que els mots pit i mugró, tant en singular com en plural, es repeteixen reiteradament al 

llarg de totes dues obres, hem observat que el més habitual és fer referència a aquesta part 

del cos per mitjà d’eufemismes o mots un punt enravenats, la qual cosa crea una sensació 

de ridiculesa o inclús de mofa degut al llenguatge encarcarat. 

Taula 14. Exemples per fer referència als pits 

Unitat lèxica CG Context Localització 
carn tova f [...] fent-lo palpar les seves carns toves, [...] [11POM, UDP, 66] 
dipòsit de 
combustible m 

[...] els dipòsits de combustible de la meva 
companya de feina [...] 

[10POM, XOP, 26] 

globus m [...] obsessionat per aquell parell de globus 
tersos i vibràtils [...] 

[10POM, XOP, 22] 

massa de carn f 
Mentre tornava a submergir-me en aquella 
massa de carn [...] 

[11POM, CHI, 20] 

pilotet de carn m [...] abastava aquell parell de pilotets de carn 
de la Mariana [...] 

[10POM, XOP, 26] 

pitrera f 
[...] i la pitrera, bambolejant com si tingués 
vida pròpia [...] 

[10POM, XOP, 22] 

turgència pectoral f [...] les turgències pectorals de la Mariana. [10POM, XOP, 27] 
 

Com es veu, la tendència és fer referència a aquesta part del cos mitjançant la comparació 

amb paraules relatives a la carn o a la inflor. Sens dubte, el lèxic majoritàriament emprat en 

totes dues obres pel que fa a aquest aspecte resulta ser força remot, la qual cosa produeix 

que el resultat tingui un cert to arcaïtzant i, en definitiva, no reflecteixi exactament el 

llenguatge sexual quotidià. 

A les Deu pometes, en algun cas es recorre a l’ús del disfemisme per expressar que una dona 

té els pits grossos. Certament, aquest ús lingüístic condueix a un llenguatge despectiu. 
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Taula 15. Exemples per fer referència als pits grossos a Deu pometes té el pomer 

Unitat lèxica CG Context Localització 
mamellam7 m [...] ensenyant tota la regatera del mamellam. [10POM, XOP, 21] 
mamellut -uda8 adj La Mariana, la mamelluda [...] [10POM, XOP, 23] 
pitarràs9 m [...] els pitarrassos plens i turgents de la mossa. [10POM, XOP, 21] 
 

Així com a les Deu pometes aquesta part del cos es menciona més a partir d’eufemismes o 

disfemismes, a les Onze pometes la tendència és fer-ho a partir de la paraula sexual, cosa que 

produeix que el llenguatge sigui més formal. De fet, com s’observa a la taula següent, 

alguns dels conceptes que s’usen formen part del lèxic mèdic especialitzat, tal com s’ha 

pogut comprovar al DEMCAT.  

Taula 16. Exemples per fer referència als pits en un registre formal 

Unitat lèxica CG Context Localització 
mama f [...] la seva enorme mama dins la meva boca. [11POM, CHI, 20] 
mamella f [...] li vaig nugar les mamelles. [11POM, DID, 56] 
sina f [...] vaig pensar en la Druna i en les seves sines 

turgents [...] 
[11POM, CHI, 20] 

 

 

4.8. El coit 

Pel que fa a la còpula, s’han trobat diferents maneres de fer-hi referència. Tot i que la 

forma més habitual en el llenguatge quotidià pel que fa al verb és follar i penetrar —‘introduir 

el penis, un o més dits, la mà sencera, una joguina sexual o un altre objecte a la vagina o al 

recte d'una persona’ [Terminologia de la sexualitat i l’erotisme, dins TERMCAT (1985- )]— i 

totes dues expressions apareixen en els dos llibres, la taula que es presenta a continuació 

permet fer-se una idea de les expressions més usuals en les obres que s’han analitzat. 

  

                                                
7 La unitat lèxica mamellam significa ‘mamelles, especialment quan són voluminoses’ (DIEC2) o ‘mamelles 

grosses’ (DEMCAT). 

8 L’adjectiu mamellut -uda fa referència a una persona ‘que té mamelles grosses’ (DIEC2, DEMCAT). 

9 Cal remarcar que aquesta unitat lèxica que duu el sufix -às (-assos, en plural) no té cap aparició més, a part de 

la mencionada, en tota la xarxa d’Internet. L’autor, doncs, ha decidit crear un neologisme a partir de l’arrel pit 

i el sufix augmentatiu.  
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Taula 17. Exemples per fer referència al coit 

Unitat lèxica CG Context Localització 
allitar-se (amb 
algú) 

v pron [...] saber que es volen allitar amb mi. [11POM, CIN, 107] 

estrenar el foradet loc [...] es casaria sense estrenar el foradet. [10POM, XOP, 26] 

cardar v intr Podríem deixar-la venir a cardar amb 
nosaltres. 

[10POM, LAC, 17] 

copular v intr 
M’agradaria tant que copulant ens gronxéssim 
despullats [...] 

[11POM, SSS, 41] 

fer-ho loc A mi m’agradaria fer-ho dins la furgoneta [...] [11POM, SSS, 47] 
fer l’amor loc [...] i necessito novament que fem l’amor. [11POM, PDD, 75] 
fer sexe loc [...] malgrat que fer sexe ens fa suar massa. [11POM, SSS, 46] 
ficar-se al llit 
(d’algú) 

loc Des que et fiques al meu llit, cap relació no 
em fa ni el més mínim d’enveja, com t’he dit. 

[11POM, SSS, 44] 

follar-se (algú) v pron 
[...] dedicava la major part del temps a follar-
se-les [...] 

[11POM, RLS, 86] 

passar pel llit 
(d’algú) loc 

[...] aquesta dona és digna de passar pel seu 
llit. 

[11POM, ROM, 26] 

practicar sexe loc [...] quan practicaven sexe en un banc. [11POM, DID, 53] 
tenir sexe loc [...] encara que tinguem sexe, i no amor [...] [11POM, SSS, 48] 

tirar-se (algú) v pron 
[...] com s’ho fan els gossos i els cavalls per 
tirar-se les femelles [...] 

[10POM, EAZ, 92] 

 

A més del verb, a les Onze pometes es fa referència a l’acte en si amb alguns mots com ara 

coit, acte sexual o polvo. Aquesta darrera unitat lèxica dona compte que l’obra està situada en 

un context temporal més modern, atès que aquest manlleu —que en castellà està recollit al 

diccionari normatiu— forma part del vocabulari quotidià més contemporani. 

Cal tenir en compte que si es consulta el corpus total (vegeu Annex) s’observa que la 

majoria d’expressions per fer referència al coit apareixen a les Onze pometes. Quant a les Deu 

pometes, en general es fa poca referència a l’acte sexual en si, tot i que quan es menciona 

s’acostuma a fer per mitjà d’eufemismes. Així doncs, s’infereix que pel que fa a aquesta 

unitat lèxica, la freqüència és molt més alta a les Onze pometes, mentre que, fins ara, la 

majoria de les unitats que hem vist provenen de les Deu pometes. 

 

4.9. Altres expressions relacionades amb el sexe 

Al llarg de les dues obres que s’han analitzat, s’han detectat altres expressions que formen 

part del llenguatge eròtic relacionades amb l’excitació. 
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Taula 18. Exemples per fer referència a l’excitació 

Unitat lèxica CG Context Localització 

anar calent -a loc [...] que vaig més calent que un gall en una 
gàbia de conills. 

[10POM, ETS, 142] 

estar calent -a loc 
Quan estiguessis ben calent, m’abaixaria les 
calces [...] 

[10POM, LAC, 14] 

excitar-se v pron [...] és per això que en imaginar-s’ho, s’excita. [11POM, PDD, 76] 
fotre’s calent -a loc «[...] que em foto calenta!» [10POM, ETS, 141] 
posar calent -a 
(algú) 

loc Mira, m’estàs fent posar calenta [...] [10POM, LAC, 15] 

 

Aquests exemples pertanyen al llenguatge col·loquial i freqüentment formen part del lèxic 

eròtic quotidià. Sovint s’usa l’adjectiu calent -a com a sinònim d’excitat -ada —sexualment—. 

Així doncs, tot i que el DIEC2 només recull l’expressió anar calent -a, altres expressions com 

posar-se calent -a, estar calent -a o fotre’s calent -a són habituals en el llenguatge eròtic. 

Abans de donar per finalitzada aquesta anàlisi, a continuació s’inclou una taula amb algunes 

unitats lèxiques que apareixen a les Onze pometes. Es tracta de lèxic eròtic molt habitual en el 

llenguatge col·loquial actual, però també en el llenguatge dels anys vuitanta. Per tant, es pot 

dir que, tot i que totes surtin a les Onze pometes, podrien estar presents també a les Deu 

pometes. 

Taula 19. Altres paraules destacables dins les Onze pometes 

Unitat lèxica CG Context Localització 
aberració sexual f El que està veient és una aberració sexual. [11POM, PDD, 76] 
condó m Espera, vaig a buscar condons. [11POM, DID, 54] 

fetitxisme m 
[...] espero que t’hagis oblidat un mitjó [...]. 
Tal vegada és fetitxisme [...] 

[11POM, SSS, 40] 

luxúria f [...] les seues vides de disbauxa i luxúria. [11POM, CIN, 103] 
morbo m [...] amb el morbo que algú ens mires més a 

nosaltres que la pel·lícula projectada. 
[11POM, SSS, 47] 

pervertit -ida m i f Després de desfogar-me, cada vegada, em 
sentia un pervertit [...] 

[11POM, RLS, 83] 

polvo m [...] desfogat ja el polvo anèmic de cada 
setmana [...] 

[11POM, UDP, 67] 

vell verd adj [...] els vells verds que es passen [...] mirant-se 
les adolescents que van o tornen. 

[11POM, RLS, 83] 

 

La taula anterior mostra algunes unitats lèxiques que existeixen fa molts anys, però que 

apareixen només a les Onze pometes. Aquest fet, però, no significa que el seu ús sigui més 

habitual actualment; de fet, Joanot Martorell, en la seva novel·la Tirant lo Blanc (1490) ja 

exposa algunes fantasies eròtiques, com ara el fetitxisme. 
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El mot condons només apareix un únic cop a les Onze pometes, la qual cosa sorprèn força, ja 

que es tracta d’un mètode anticonceptiu o de protecció molt habitual avui en dia —i des de 

fa molts anys—. A més, és l’únic mètode anticonceptiu que es menciona. 

L’adjectiu vell verd també només apareix un únic cop a les Onze pometes i fa referència a un 

‘home que conserva inclinacions galants impròpies de la seva edat’ (DIEC2). 

A més, amb algunes unitats lèxiques manllevades del castellà, com ara morbo —‘interés 

malsano por personas o cosas’ (DRAE) o també ‘atracción hacia acontecimientos 

desagradables’ (DRAE)— i polvo, que s’utilitza com a sinònim de coit, es demostra que el 

lèxic eròtic en català sovint recorre a expressions castellanes, de manera que hi ha un cert 

grau de dependència i, com ja asseverava Vila (2015), «la majoria de marranades són un calc 

del castellà» 
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5. CONCLUSIONS 

5.1. Conclusions de l’anàlisi 

Tot i que la literatura eròtica ha estat present en llengua catalana des de fa més de cinc-

cents anys, podríem pensar que en els darrers cinquanta ha canviat notablement perquè 

també ho ha fet el context polític i la nostra manera de viure i de parlar del sexe, però com 

hem vist durant l’anàlisi, no ha estat ben bé així. Hem de tenir present que la primera obra 

analitzada, Deu pometes té el pomer, es va publicar poc després de la fi del franquisme, un 

període històric que va castigar dolorosament no només la societat catalana, sinó també la 

llengua i la literatura, mentre que la segona obra, Onze pometes té el pomer, és més 

contemporània, perquè es va publicar vint-i-vuit anys després, ja endinsats al segle XXI, i de 

la mà d’una autoria col·lectiva diferent. 

La literatura eròtica en català és considerada per a molts un tipus de narrativa «decadent», 

principalment perquè el lector que fa uns anys recorria a la lectura per excitar-se, avui dia 

ho pot fer a partir d’aparells electrònics i estímuls majoritàriament visuals. Al capdavall, la 

narrativa eròtica és menys explícita que la pornografia plasmada en imatges o vídeos, cosa 

que potser hi juga en contra. 

La primera obra que s’ha analitzat, les Deu pometes, té un estil peculiar. Com s’ha vist i s’ha 

demostrat durant l’anàlisi, el lèxic que s’hi usa està caracteritzat principalment per 

l’eufemisme, cosa que no és tan freqüent en les Onze pometes. Els autors de les Deu pometes 

aposten per aquest tipus d’ús lingüístic per mirar d’atenuar o suavitzar allò que es podria dir 

d’una manera directa, però que potser, a causa del context en què es publica l’obra, es 

considerava un llenguatge barroer. De fet, un dels integrants d’Ofèlia Dracs, Quim Monzó, 

reconeixia en una xerrada a la Universitat Autònoma de Barcelona, el juny de 2014, que el 

seu estil és proper a la llengua col·loquial espontània, si bé, necessàriament, ha de contenir 

matisos de coherència i cohesió imprescindibles per poder ser llegit: 

Jo no vaig contra la gramàtica. El llenguatge col·loquial és totalment lícit per a escriure, 

però l’escriptor ha de saber controlar allò amb el que treballa. El llenguatge del carrer posat 

directament al paper no queda bé, perd força. És necessari manipular-lo. 

A partir d’aquest anàlisi s’ha pogut analitzar el llenguatge eròtic de les dues obres. S’ha fet a 

partir d’un glossari, el qual compta amb un total de 276 unitats lèxiques, de les quals 185 

pertanyen a les Deu pometes i 91 s’han extret de les Onze pometes. 
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Mitjançant el glossari s’ha pogut donar compte, en primer lloc, que les Deu pometes inclouen 

més llenguatge eròtic que no pas les Onze pometes. S’ha observat que la primera obra compta 

amb més unitats lèxiques relacionades amb la sexualitat i detalla més tots els actes que s’hi 

duen a terme, així com les parts del cos o els sentiments i les sensacions de cada 

personatge. Tot i així, la majoria de vegades es fa a partir d’eufemismes, cosa que difereix 

de les Onze pometes. En aquesta obra, en comparació amb l’anterior, s’hi inclou menys 

paraules sexuals, però la que es presenta es fa de manera més directa, amb mots més 

explícits —i també formals— i més actuals. Tanmateix, hi ha algun capítol que gairebé no 

compta amb lèxic eròtic, com Només amics, de Carme Boladeres, o Amor omnia vincit, de 

David Jané, cosa que no deixa de sobtar en un recull de contes eròtics. En aquest sentit, cal 

destacar que en tota l’obra no apareix cap vegada el mot polla, la qual cosa és força 

remarcable perquè es tracta d’una paraula molt habitual en el llenguatge col·loquial i, tot i 

que és una paraula manllevada del castellà, està totalment integrada al lèxic català. 

Les Deu pometes presenten els actes gairebé sempre mitjançant el lèxic eufemístic, com hem 

vist en els exemples de penis (bastó, bengala, clarinet, flabiol i tronc) i de vulva (cau de serp, cresta 

excitada, forat de l’alegria i talpera). A més, així com a les Onze pometes rarament es recorre a l’ús 

del disfemisme per ridiculitzar aquella part del cos o aquell acte o crear-ne una certa 

sensació d’humor, a les Deu pometes sí que es presenta aquest ús lingüístic en diverses 

ocasions, com ara bestioleta, cigaleta, pelleringa i pitarrassos, recorrent, de manera majoritària, a 

sufixos aspectuals, diminutius i augmentatius. 

En les dues obres es dona un contrast força destacable pel que fa al registre. Totes dues 

inclouen paraules que s’adscriuen a un registre formal i algunes que pertanyen al registre 

col·loquial, com s’ha vist en els exemples de penis - llonganissa, fer l’amor - sucar el melindro, 

masturbar-se - fer-se una palla. Aquest contrast evita la repetició lèxica dins un mateix relat, tot 

i que també provoca certa sorpresa, pels canvis de registre. El català és, doncs, una llengua 

rica pel que fa a la sinonímia que s’aplica als atributs sexuals, tot i que aquest recurs sovint 

provoca humor en comptes d’excitació. Com afirma Romera (2015), de vegades els 

sinònims distancien, i per això caldria triar els que mantinguin la dignitat morbosa del 

moment. Les dues obres, doncs, compten amb un lèxic que de vegades es pot considerar 

inversemblant: al lector, se li presenta una classe de lèxic que no acostuma a utilitzar, com 

és el cas de copular, sines i turgències pectorals.  

En relació amb el punt anterior, en l’anàlisi també s’ha pogut constatar un grau de 

dependència del castellà molt baix: tan sols podem destacar uns pocs exemples, com és el 

cas de polla, que només apareix a les Deu pometes, o polvo, que apareix a les Onze pometes. Així 
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doncs, observem que el que explicava Vila (2015), que afirmava que la majoria de 

marranades són en castellà, és força discutible. 

El tipus de llenguatge que s’ha trobat, sobretot a les Deu pometes, és en cert grau refinat i 

artificiós. L’ús excessiu de metàfores i eufemismes no acaba de reflectir exactament la 

realitat, ja que quan una persona es troba duent a terme qualsevol tipus d’acte sexual no 

utilitza el llenguatge poètic que presenta aquesta obra. 

L’anàlisi global de les obres que s’han dut a terme és positiva, tot i que des del meu punt de 

vista l’erotisme en literatura catalana encara ha de recórrer un llarg camí. Considero que el 

lèxic que s’usa generalment no és el que es fa servir en el context sexual. D’aquesta manera, 

opino que la diferència entre el que es pot llegir i el que és la realitat és força evident. 

Per tot això, voldria destacar que l’estudi sobre el llenguatge eròtic d’una obra és un pas 

endavant i un fet rellevant per a l’avenç i el progrés de la narrativa eròtica en català. Si 

l’objectiu és que la nostra realitat s’acosti tant com sigui possible al que reflectim en un 

llibre, cal estudiar i analitzar en quin punt es troba el gènere eròtic en la nostra llengua. 

En definitiva, i a mode de recapitulació, s’ha pogut analitzar el llenguatge eròtic de les dues 

obres, de manera que s’ha pogut observar que totes dues recorren poques vegades al 

castellà. Considerem, doncs, que el grau de dependència d’aquesta llengua és força baix, tot 

i que el lèxic que apareix és, sovint, deutor de l’artifici literari, amb un nombre ingent de 

metàfores i eufemismes. Malgrat que el llenguatge de les Onze pometes és més directe que el 

de les Onze pometes, els autors haurien de ser capaços de trobar una varietat o un argot que 

aconsegueixi reflectir en la mesura del possible el català que es parla en el context sexual i 

que resulti versemblant i creïble per als lectors.  

 

5.2. Futures línies d’estudi 

No vull donar per finalitzat aquest projecte sense donar algunes idees per a futures línies 

d’investigació. L’anàlisi d’un tipus de llenguatge específic en la literatura en general presenta 

grans possibilitats d’investigació. És per aquesta raó que considero que si ens centrem en el 

llenguatge eròtic d’una obra, article o revista, les futures línies d’estudi són, potser, infinites. 

Com a primera proposta, m’agradaria deixar constància que l’estudi del lèxic eròtic i sexual 

d’una obra i la seva postedició o modernització seria una opció. Es podria recollir totes les 

unitats lèxiques referides a la sexualitat, com he fet jo en el meu treball, per posteriorment 

seleccionar aquelles que, a partir de criteris objectivables, caldria actualitzar tenint en 
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compte el llenguatge actual. Així, alguns mots com mamella i membre o algunes expressions 

com fer el coit o sucar el melindro quedarien actualitzades (i superades) i es guanyaria en 

versemblança. 

Una altra proposta que podria ser especialment interessant en el nostre context és traduir 

un conte d’una obra en català en el qual el lèxic sexual sigui molt present. La traducció es 

podria dur a terme, per exemple, al castellà. D’aquesta manera, es veuria si aquestes 

expressions arcaiques i encarcarades que s’han observat al llarg del treball serien de fàcil 

traducció o no. 

Potser amb aquests estudis, ajudaran a fer que les pròximes Dotze pometes siguin més 

atrevides encara. 
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7. ANNEX 

Els annexos estan dividits en dos subapartats: en el primer, s’hi inclou el glossari de les 

unitats lèxiques que s’han recollit a les Deu pometes, mentre que en el segon, s’hi inclou el 

glossari de les Onze pometes.  

7.1. Glossari de lèxic sexual a Deu pometes té el pomer, d’Ofèlia Dracs 

Capítol 1: La cadella 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

mamar v tr I per mil peles més te la mamo aquí 
mateix [...] 

eufemisme 13 

pit m ¿I els pits? ¿Has vist com els tinc? paraula sexual 13 

mugró m ¿T’has adonat com tinc de dur el 
mugró? 

paraula sexual 13 

polla f 
T’agradaria si t’agafés la polla amb les 
mans [...] 

paraula sexual 14 

llet f [...] em begués tota la llet d’un glop. eufemisme 14 

conyet m 
[...] hi ha un conyet estret, calent i 
humit [...] 

disfemisme 14 

espasa f [...] el foradaràs amb la teva espasa 
[...] 

eufemisme 14 

fava f Primer t’agafaré la fava [...] eufemisme 14 
testicle m [...] et lleparia els testicles. paraula sexual 14 

estar calent loc 
Quan estiguessis ben calent, 
m’abaixaria les calces [...] 

eufemisme 14 

cul m [...] t’oferiria el cul [...] paraula sexual 14 
forat m [...] et mostraria tots dos forats [...] paraula sexual 15 
posar-se calent loc Mira, m’estàs fent posar calenta [...] eufemisme 15 
ficar un dit v tr Hi fico un dit, fins al fons. paraula sexual 15 
clítoris m [...] m’acaricio el clítoris... paraula sexual 15 
mamadeta f [...] la mamadeta te la faré de franc. disfemisme 15 

verga f 
Només d’imaginar-me la teva verga 
[...] 

paraula sexual 15 

fluix m 
[...] de tant de fluix com em regalima 
per la xona. 

paraula sexual 16 

xona f [...] de tant de fluix com em regalima 
per la xona. 

eufemisme 16 

mamada f 
Cinc mil peles i ens hi passem tota la 
nit, mamades incloses. 

eufemisme 16 

ou m Tinc ganes de magrejar-te els ous. paraula sexual 16 

escórrer-se v pron 
I podràs escórrer-te’m allà on 
voldràs. 

paraula sexual 16 

cardar v intr Podríem deixar-la venir a cardar amb 
nosaltres. 

paraula sexual 17 

pelleringa f 
[...] te la xuclarem fins que et quedin 
els ous secs. Com una pelleringa. 

disfemisme 17 
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Capítol 2: Xop-suei 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

pitarràs m 
[...] els pitarrassos plens i turgents de 
la mossa [...] 

disfemisme 21 

mamellam m 
[...] ensenyant tota la regatera del 
mamellam. 

paraula sexual 22 

pitrera f [...] i la pitrera, bambolejant com si 
tingués vida pròpia [...] 

paraula sexual 22 

globus m 
[...] obsessionat per aquell parell de 
globus tersos i vibràtils [...] 

eufemisme 22 

pastanaga f Sota els pantalons [...] la pastanaga 
irritada [...] 

eufemisme 23 

paquet m [...] em marcava un paquet de cal déu. eufemisme 23 

protuberància de 
l’entrecuix f 

[...] dirigia la seva primera mirada de 
benvinguda a la protuberància de 
l’entrecuix. 

eufemisme 23 

caixa d’eines f 
[...] la mà damunt de la meva cuixa, 
massa a prop de la caixa d’eines [...] 

eufemisme 23 

tumefacció 
inguinal f 

[...] els seus delicats dits ensopegaven 
amb la meva tumefacció inguinal [...] 

eufemisme 23 

trempera f [...] m’haguessin premut l’interruptor 
de la trempera. 

paraula sexual 23 

mamellut -da adj La Mariana, la mamelluda [...] disfemisme 23 

bragueta inflada f 
[...] inequívocs copets de diverses 
menes a la bragueta inflada. 

eufemisme 24 

parrús m Vaig temptejar el parrús. eufemisme 24 

anar molla loc Anava tan molla [...] eufemisme 24 

talpera f [...] introduir els dits en la talpera [...] eufemisme 25 

suc m [...] el suc va degotejar [...] eufemisme 25 

petxina f 
[...] la manipulació de la petxina devia 
resultar més gratificadora que el 
manucleig dels pits. 

eufemisme 25 

gallet m [...] prémer-li el gallet [...] eufemisme 25 

cau de serp m [...] explorar-li el cau de serp [...] eufemisme 25 

albergínia f 
La Rita em va suplicar que li deixés 
veure l’albergínia. 

eufemisme 25 

estri m 
Així que l’estri va aparèixer a l’aire 
lliure [...] 

eufemisme 25 

simbomba f [...] m’hi va donar una serenata de 
simbomba [...] 

eufemisme 26 

fera adormida f 
[...] va bufar el cap de la fera 
adormida [...] 

disfemisme 26 

bengala f [...] la bengala es va tornar a engallar 
[...] 

eufemisme 26 
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estrenar el foradet loc 
[...] es casaria sense estrenar el 
foradet. 

eufemisme 26 

follar v intr [...] però follar, ¡nyeclis! paraula sexual 26 

pilotet de carn m [...] abastava aquell parell de pilotets 
de carn de la Mariana [...] 

eufemisme 26 

dipòsit de 
combustible 

m 
[...] els dipòsits de combustible de la 
meva companya de feina [...] 

eufemisme 26 

turgència pectoral f 
[...] les turgències pectorals de la 
Mariana. 

eufemisme 27 

fotre mà loc [...] és un gat vell en això de fotre mà 
[...] 

paraula sexual 27 

mangala 
trempada 

f [...] la meva mangala trempada. eufemisme 28 

escarpra 
esfurismada 

f [...] em treia l’escarpra enfurismada 
[...] 

eufemisme 28 

bestioleta f 
[...] el caparró encès de la bestioleta 
[...] 

disfemisme 28 

cresta de l’alegria f 
[...] fotre’s el dit a la cresta de l’alegria 
[...] 

paraula sexual 
eufemisme 

29 

el meu joanet m [...] obsequiava el meu joanet. eufemisme 29 
homenet de 
l’entrecuix 

m I va acabar escopint, l’homenet de 
l’entrecuix. 

eufemisme 29 

suc del meu delit m 
[...] tot el suc del meu delit es 
barregés [...] 

eufemisme 29 

ocell amansit m Jo em vaig guardar l’ocell amansit al 
niu, [...] 

disfemisme 30 

cavitat natural f 
[...] exploracions [...] a les seves 
cavitats naturals [...] 

eufemisme 30 

fer-ho loc ¡Va, fem-ho, fem-ho! eufemisme 30 
parany que covava 
entre cames m 

[...] per fer-me caure al parany que 
covava entre cames [...] 

eufemisme 30 

atribut m [...] refregava els seus atributs pel 
paner de la meva xicota. 

eufemisme 31 

paner m 
[...] refregava els seus atributs pel 
paner de la meva xicota. 

paraula sexual 31 

espàrrec m [...] el perill no estava en l’espàrrec 
[...] 

eufemisme 31 

flabiol m 
[...] havia assolit una perícia 
esborronadora en això de polsar el 
flabiol [...] 

eufemisme 32 

estaca f 
[...] si aquella estaca no estaria millor 
botant en el forat de l’alegria [...] 

eufemisme 32 

forat de l’alegria m 
[...] si aquella estaca no estaria millor 
botant en el forat de l’alegria [...] 

eufemisme 32 

cresta excitada f 
[...] la cresta excitada de la meva 
xicota. 

eufemisme 34 

canvi de marxes m 
Ella, però, no em va deixar el canvi 
de marxes [...] 

eufemisme 34 
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polleta f ¡Mmm polleta! disfemisme 34 
 

 

Capítol 3: Tereseta-que-feia-anar-la-vietnameta 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

xoriguer m 
El xoriguer del Gavardina atenyia la 
plenitud [...] 

eufemisme 43 

gland m [...] hi dipositava un petó al gland [...] paraula sexual 44 

tronc m Ara li llepava el tronc [...] eufemisme 44 

eina polifèmica f 
[...] ficant-me l’eina polifèmica dins la 
boca [...] 

eufemisme 44 

gemegar v intr Ell gemegava [...] paraula sexual 44 

doll de llet m 
Vaig pensar que el doll de llet em 
sortiria [...] 

eufemisme 44 

rerebotiga f [...] ell burxava per entrar per la 
rerebotiga [...] 

eufemisme 45 

lubricació f 
[...] comportava greus dificultats per 
manca de lubricació. 

paraula sexual 45 

fluix m 
[...] de tant de fluix com havia vessat 
[...] 

paraula sexual 45 

semen m [...] barrejat amb semen [...] paraula sexual 45 

anus m [...] fins i tot l’anus n’era ple [...] paraula sexual 45 

arma f [...] l’arma que lluitava per entrar [...] eufemisme 45 

amiguet boig m 
Vaig ficar-me un ditet i m’acariciava 
l’amiguet boig. 

eufemisme 45 

vulva f 
[...] colpejaven els testicles contra la 
meva vulva. 

paraula sexual 45 

vietnameta f [...] se m’ha espatllat la vietnameta... eufemisme 46 

 

 

Capítol 4: Els pantalons 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

joc de llànties en 
forma d’óssa 
menor 

m 
[...] em gratava aquell joc de llànties en 
forma d’óssa menor. 

eufemisme 49 

sucar el melindro loc 
[...] ella, que no em deixa sucar el 
melindro per davant ni per darrere [...] 

eufemisme 51 
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per davant adv 
[...] ella, que no em deixa sucar el 
melindro per davant ni per darrere [...] 

eufemisme 51 

per darrere adv [...] ella, que no em deixa sucar el 
melindro per davant ni per darrere [...] 

eufemisme 51 

collita roja f [...] mentre li dura la collita roja [...] eufemisme 51 

cigala f 
[...] el primer pacient a sofrir una hèrnia 
de cigala! 

eufemisme 52 

carn d’olla f [...] he tret tota la carn d’olla a prendre 
la fresca [...] 

eufemisme 52 

destrempar v tr 
[...] puc jurar per allò més sagrat que 
em destrempen [...] 

paraula sexual 53 

xeringa f [...] la cicatriu que arrossego a la 
xeringa [...] 

eufemisme 53 

artilleria pesada f 
[...] dissimular la consistència de la 
meva artilleria pesada. 

eufemisme 54 

pirulí m 
[...] m’ha permès d’amanyegar-me el 
pirulí [...] 

disfemisme 55 

pipa f 
[...] ha provocat un lleuger contacte 
entre la meva pipa i la seva natja.  

eufemisme 55 

natja f 
[...] ha provocat un lleuger contacte 
entre la meva pipa i la seva natja. 

paraula sexual 55 

el meu germà petit m [...] comprovar la contundència del 
meu germà petit [...] 

eufemisme 55 

bastó m 
[...] o com si al meu bastó li naixés una 
ala [...] 

eufemisme 56 

titola f [...] el posseïdor d’una titola [...] eufemisme 56 

xiulet m 
[...] salvar-me el xiulet per a futur gaudi 
del sexe [...] 

eufemisme 56 

tranca f 
M’he clavat un cop de colze a la tranca 
[...] 

eufemisme 57 

clarinet m  [...] ha intentat tornar el clarinet a lloc 
[...] 

eufemisme 58 

fera engabiada f 
He sentit [...] que la fera engabiada 
s’encrespava [...] 

eufemisme 58 

nap m El nap ha sortit a prendre la fresca...  eufemisme 58 

trombó de vares m 
[...] resseguir el trombó de vares una 
bella estona [...] 

eufemisme 58 

mànega f 
La mossa [...] m’ha ajudat a entatxonar 
la mànega [...] 

eufemisme 59 

cuca f [...] la cuca, per dins, barrinava i bullia 
d’excitació. 

eufemisme 61 

màstil m 
[...] cedir el protagonisme a la noia i al 
meu màstil. eufemisme 61 

morter m [...] quan els dits havien lubricat el 
morter [...] 

eufemisme 62 
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torxa f [...] sobre la torxa encara flamejant [...] eufemisme 62 

biberó m [...] conèixer les fascinacions d’un 
biberó de primera mà! 

eufemisme 62 

selva exuberant f 
[...] ensorrar el nas entre l’arrissament 
d’aquella selva exuberant [...] 

eufemisme 62 

cua f [...] l’entorn màgic de la meva cua. eufemisme 65 

semaler m 
El semaler restava en posició de 
descans [...] 

eufemisme 65 

pitrera f 
[...] de reüll he contemplat com 
s’amanyagava la pitrera [...] 

paraula sexual 66 

fitora f [...] m’havia palpat la fitora [...] eufemisme 66 

muntanya f [...] els seus ulls s’han perdut damunt la 
muntanya que seguia en erupció [...] 

eufemisme 68 

erupció f 
[...] els seus ulls s’han perdut damunt la 
muntanya que seguia en erupció [...] 

eufemisme 68 

 

 

Capítol 5: Afrodisíaca senyera 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

penis m 
Un dia l’Engràcia em va farcir el penis 
de petons [...] 

paraula sexual 74 

recte m 
[...] insuflar-li aire dels meus pulmons 
dins el seu recte. 

paraula sexual 75 

boca-a-cul m Una mena de boca-a-cul. paraula sexual 75 

trempar v intr 
[...] li premia la mà esquerra i 
trempava. 

paraula sexual 76 

ejacular v intr Ejaculava prenent el front contra el 
nas del ninot. 

paraula sexual 76 

carall m El carall s’havia engrandit [...] paraula sexual 76 

gemec m 
[...] els gemecs eren com de ràbia 
continguda. 

paraula sexual 76 

genital m 
[...] feia de cassoleta mòbil sota els 
genitals. 

paraula sexual 76 

penetrar v tr 
[...] no para de somniar que la penetren 
dos homes alhora. 

paraula sexual 76 

orgasme m [...] entre les boires baixes de l’orgasme 
[...] 

paraula sexual 76 

orgia f 
[...] els dediquéssim la nostra orgia 
d’avui. 

paraula sexual 77 

pelar-se-la 
v tr 
pron 

He descobert que quan sap que vinc 
aquí se la pela.  

eufemisme 78 
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Capítol 6: Una gosseta caniche 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

sexe m [...] dintre el seu sexe humit i tebi [...] paraula sexual 83 

punta de 
l’instrument 

f 
[...] introduint-se a voltes la punta de 
l’instrument per l’ull del cul [...] 

eufemisme 83 

ull del cul m [...] introduint-se a voltes la punta de 
l’instrument per l’ull del cul [...] 

eufemisme 83 

erecció f [...] l’erecció mortal del decapitat. paraula sexual 84 

membre m [...] li va estimular el membre amb els 
llavis [...] 

paraula sexual 84 

pardalet m 
[...] fins que el pardalet se li va tornar a 
posar dret [...] 

eufemisme 84 

posar-se dret loc 
[...] fins que el pardalet se li va tornar a 
posar dret [...] 

eufemisme 84 

colló m L’animalet li llepava freturós els 
collons [...] 

paraula sexual 86 

pubis m Ara la gosseta [...] tornava cap al pubis. paraula sexual 86 

 

 

Capítol 7: Eros, azimut tres 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

fer-se una palla loc [...] segur que t’has fet una palla. paraula sexual 90 

tocar-se v pron 
[...] si ens toquem amb mala intenció 
[...] 

eufemisme 90 

cigaleta f [...] mentrestant ens toca la cigaleta [...] disfemisme 90 

bolet m [...] amb la llengua em feia pessigolles 
als bolets [...] 

eufemisme 91 

tirar-se algú loc 
[...] com s’ho fan els gossos i els cavalls 
per tirar-se les femelles [...] 

eufemisme 92 

tofa negra f [...] té una tofa negra que fa bo de 
veure [...] 

eufemisme 95 

suc blanquinós m 
[...] deixo anar tot de cop dintre una 
síndria el suc blanquinós [...] 

eufemisme 95 
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Capítol 8: L’espantasogres 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

descapollar  v tr 
[...] no hi havia manera de descapollar-
la, tota encongida. 

paraula sexual 99 

verge adj [...] va intentar conèixer dona i en va 
sortir verge [...] 

paraula sexual 99 

canonet m 
[...] se li havia rebentat una veneta del 
canonet [...] 

disfemisme 99 

torradora f 
quan [...] va notar que la torradora 
estava prou calenta hi va entaforar el 
membre.  

eufemisme 102 

posar-se túrgid loc  El membre [...] va començar a escalfar-
se i a posar-se túrgid [...] 

paraula sexual 102 

bèstia 
emmordassada 

f 
[...] va despertar en els penetrals una 
adormida bèstia emmordassada [...] 

eufemisme 104 

 

 

Capítol 9: Al caire de la tarda 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

fal·lus m [...] el fal·lus erecte i roig apuntant cap a 
la nena [...] 

paraula sexual 126 

faveta f «la punta de la faveta, reina, toca-la» disfemisme 126 

bossa peluda f 
[...] aquella bossa peluda que tenia al 
davant [...] 

eufemisme 126 

suc m [...] començava a regalimar un suc lent 
[...] 

eufemisme 126 

 

 

Capítol 10: Els tres senyals 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

grep m 
De primer li vaig passar el grep per la 
regatera. 

eufemisme 132 

regatera f De primer li vaig passar el grep per la 
regatera. 

eufemisme 132 

mugronet m ¡I aquells mugronets! disfemisme 132 

els baixos m pl De cop i volta, sento que em grapegen 
els baixos. 

eufemisme 132 

caixa de les eines f 
[...] la bufona, vinga treballar-me la 
caixa de les eines. 

eufemisme 132 
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ximbomba f 
[...] no parava de tocar-me la 
ximbomba [...] 

eufemisme 133 

marduix m [...] els pèls del marduix que semblaven 
cabell d’àngel [...] 

eufemisme 133 

cap de la fava m 
Tenia el cap de la fava més encetat que 
el cul d’una criatura de bolquers.  

eufemisme 133 

lleterada f 
Em va pujar una lleterada que ni una 
fabricanta suïssa de formatges! 

eufemisme 133 

ouera f [...] m’estrenyia l’ouera cap amunt [...] eufemisme 133 

fer llengotes (a 
l’entrecuix) 

loc M’estava tot engrescat fent-li llengotes 
a l’entrecuix [...] 

paraula sexual 137 

mànec de la 
cardància 

m 
[...] s’entreté [...] a xarrupar-me el 
mànec de la cardància [...] 

eufemisme 137 

llonganissa f 
[...] la Isabel estirada a terra, menjant-
se’m la llonganissa. 

eufemisme 137 

farmacèutic m 
[...] li obre la bragueta i me li treu el 
farmacèutic, a prendre l’aire. 

eufemisme 138 

pelleringo m Era un pelleringo de per riure [...] disfemisme 138 

botifarra f [...] una botifarra de Vic. eufemisme 138 

cardància f 
«¡Ja saps que a mi m’agafa la cardància i 
val més anar preparat!» 

paraula sexual 140 

conilla f 
[...] ja me la tens conilla, també, amb el 
filet del tàmpax sortint-li entre les 
cames. 

eufemisme 140 

fotre’s calent -a loc «[...] que em foto calenta!» eufemisme 141 

figa f 
[...] s’anima i m’engrepa la Rosa pels 
pèls de la figa [...] 

eufemisme 141 

ullera f 
L’Eulàlia [...] li ensumava l’ullera al 
Pep, com si li volgués comptar els pèls 
del cul [...] 

eufemisme 141 

anar calent -a loc 
[...] que vaig més calent que un gall en 
una gàbia de conills. 

eufemisme 142 
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7.2. Glossari de lèxic sexual a Onze pometes té el pomer, de 21 x 21 

Capítol 1: Chi, de Jordi Dausà 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 
fer-ho pel darrere loc Ara fem-ho pel darrere. eufemisme 15 

cul m 
Oferint-me un cul rodó i una mica 
tou [...] 

paraula sexual 15 

lubricar v tr Fes servir el xampú per lubricar. paraula sexual 15 
pit m No té els pits turgents de la Duna [...] paraula sexual 15 

follar v intr [...] ens veiem per follar o per sortir 
de copes. 

paraula sexual 16 

gemegar v intr La noia gemega fluixet [...] paraula sexual 16 

fer un cul loc Mai m’havia fet un cul [...], és més 
íntim. 

eufemisme 16 

embolicar-se (amb 
algú) 

v intr 
pron 

Però embolicar-se amb la seva 
companya de feina espatllaria [...] 

eufemisme 20 

mama f [...] la seva enorme mama dins la 
meva boca. 

paraula sexual 20 

mugró m 
Whisky. [...] en vessà un raig sobre el 
meu mugró. 

paraula sexual 20 

massa de carn f 
Mentre tornava a submergir-me en 
aquella massa de carn [...] 

eufemisme 20 

sina f [...] vaig pensar en la Druna i en les 
seves sines turgents [...] 

paraula sexual 20 

penis m 
[...] es deturava sobre el meu penis 
[...] 

paraula sexual 21 

erecte (estar) adj [...] el meu penis, que quasi em feia 
tan mal de tan erecte com estava. 

paraula sexual 21 

mamar v tr 
Mentre la meva companya de classe la 
mamava [...] 

eufemisme 21 

cony m 
[...] com si volgués convertir la boca 
en cony. 

paraula sexual 21 

gland m 
[...] estimulava el gland amb cops 
ràpids de llengua [...] 

paraula sexual 21 

sexe m 
[...] et somrigui mentre t’acarona el 
sexe. 

paraula sexual 21 

relació sexual f [...] no mirar als ulls durant una 
relació sexual és [...] 

paraula sexual 21 

escórrer-se v pron [...] per evitar escorre’m tan aviat. paraula sexual 21 

clítoris m [...] concentrar-me en el clítoris fent 
servir cops de llengua [...] 

paraula sexual 22 

vagina f 
[...] de la vagina en sortia un fil tènue 
[...] 

paraula sexual 22 

anus m [...] fins a mullar-li l’anus. paraula sexual 22 

cova f 
[...] fins aquella cova càlida i 
tranquil·la que era el seu cony. 

eufemisme 22 
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Capítol 2: Romy sota el llençol, de Jordi Tena i Galindo 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

ànim lúbric m 
[...] tot expulsant l’ànim lúbric 
acumulat durant molts anys. 

eufemisme 26 

pubis m 
[...] el seu avanç lent pels malucs fins 
assolir el pubis [...] 

paraula sexual 26 

passar pel llit 
d’algú 

loc [...] aquesta dona és digna de passar 
pel seu llit. 

eufemisme 26 

fer l’amor (a algú) loc Fa temps que ningú no li fa l’amor [...] paraula sexual 30 

vulva f 
[...] el bosc incipient que neix a la 
vulva. 

paraula sexual 31 

membre m [...] la introducció del seu membre en 
el cos desitjat. 

paraula sexual 31 

clímax m 
De seguida el clímax s’escampa pel 
seu cos. 

paraula sexual 31 

orgasme m Ell també se sent a prop de l’orgasme. paraula sexual 31 

ejaculació f 
Poc després es produeix l’ejaculació i 
el nou estat de repòs. 

paraula sexual 31 

 

 

Capítol 3: Sssssss... (la carta que no t’enviaré), de Núria Busquet Isart 
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fetitxisme m [...] espero que t’hagis oblidat un 
mitjó [...]. Tal vegada és fetitxisme [...] 

paraula sexual 40 

ovari m 
La sensació d’alegria als ovaris [...] té 
massa intensitat [...] 

paraula sexual 40 

clímax de 
l’orgasme 

m [...] i el clímax de l’orgasme és també 
massa fort. 

paraula sexual 40 

acte sexual m 
[...] un acte sexual, que és el punt 
exacte on diuen que es fusiona [...] 

paraula sexual 41 

coit m 
[...] després del coit, m’apassiona 
agafar un llibre [...] 

paraula sexual 41 

fer l’amor loc [...] i necessito novament que fem 
l’amor. 

paraula sexual 41 

copular v intr 
M’agradaria tant que copulant ens 
gronxéssim despullats [...] 

paraula sexual 41 

amant m [...] penso en el món dels amants.  paraula sexual 43 

ficar-se al llit 
(d’algú) 

loc 
Des que et fiques al meu llit, cap 
relació no em fa ni el més mínim 
d’enveja, com t’he dit. 

eufemisme 44 

esmunyir-se v pron [...] mentre t’esmunys dins la meva 
vagina? 

paraula sexual 46 
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fer sexe loc 
[...] malgrat que fer sexe ens fa suar 
massa. 

paraula sexual 46 

fer-ho loc A mi m’agradaria fer-ho dins la 
furgoneta [...] 

eufemisme 47 

morbo m 
[...] amb el morbo que algú ens mires 
més a nosaltres que la pel·lícula 
projectada. 

paraula sexual 47 

penetrar v tr 
M’encantaria que em penetressis dins 
l’aigua! 

paraula sexual 47 

tenir sexe loc 
[...] encara que tinguem sexe, i no 
amor [...] 

paraula sexual 48 

 

 

Capítol 4: Delits i delictes, de Marc Gomar 
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ou m 
[...] les claus que m’havia penjat dels 
ous amb una goma [...] 

paraula sexual 52 

armament m 
[...] m’indicà que em baixara la 
bragueta i deixara a la vista 
l’armament, 

eufemisme 52 

genital m Alliberà els meus genitals [...] paraula sexual 52 

colló m 
[...] la goma, que cada cop m’apretava 
més els collons [...] 

paraula sexual 52 

erecció f [...] els collons, que s’inflamaven i 
provocaven una erecció [...] 

paraula sexual 52 

arma f [...] on l’arma amenaçava. eufemisme 52 

canó m Aleshores, la Lorena em rossegà el 
canó [...] 

eufemisme 52 

masturbar (algú) v tr Va obeir i, tot seguit, em masturbà. paraula sexual 52 

lleterada f 
La lleterada isqué abans del que 
prevèiem. 

eufemisme 53 

practicar sexe loc [...] quan practicaven sexe en un banc. paraula sexual 53 

condó m Espera, vaig a buscar condons. paraula sexual 54 

flux m 
[...] i el seu flux embolcallava el meu 
regal. 

paraula sexual 54 

follada f Aquella follada, però, anava massa 
ràpida [...] 

paraula sexual 54 

vara f Li vaig treure la vara, ja mullada; [...] eufemisme 54 

penetració f 
[...] el seu sexe humit i obert de bat a 
bat per la penetració que encara li 
cremava.   

paraula sexual 54 
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paret vaginal f 
[...] la punta pel buit que quedava 
entre les parets vaginals. 

paraula sexual 54 

fal·lus m [...] li vaig introduir el fal·lus fins a la 
gola. 

paraula sexual 55 

cabota f 
[...] amb la cabota li repassava el 
contorn dels seus llavis [...] 

eufemisme 55 

testicle m Li vaig ficar els testicles en la boca. paraula sexual 55 

l’entrada del 
darrere 

f [...] introduí un espia digital per 
l’entrada del darrere.  

eufemisme 55 

mamella f [...] li vaig nugar les mamelles. paraula sexual 56 

ouet m Però els meus ouets esclatarien, si no 
els buidava com calia [...] 

disfemisme 56 

gemec m 
Se’l va treure com pogué i començà 
amb els gemecs. 

paraula sexual 56 

 

 

Capítol 5: Un desig en paral·lel, d’Aleix Brasó 

Unitat lèxica CG Context Classificació Pàgina 

tirar-se algú loc 
Eren encontres fugaços [...] li renaixia 
aquella fèrria de voluntat de tirar-se-la 
salvatgement. 

paraula sexual 63 

pitet m [...] o aquells pitets que s’intuïen 
dessota els sostenidors [...] 

disfemisme 64 

la carn tova f 
[...] fent-lo palpar les seves carns 
toves [...] 

eufemisme 66 

polvo m 
[...] desfogat ja el polvo anèmic de 
cada setmana [...] 

paraula sexual 67 

 

 

Capítol 7: Els pensaments del desig, de Jordi Guàrdia 
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natja f Bufetejar les meves natges [...] paraula sexual 75 

gemir v intr [...] fins que gemís de dolor. paraula sexual 75 

excitar-se v pron 
[...] és per això que en imaginar-s’ho, 
s’excita. 

paraula sexual 76 

aberració sexual f 
El que està veient és una aberració 
sexual. 

paraula sexual 76 
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Capítol 8: Relacions laborals, de Francesc Sureda 
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desfogar-se v intr 
pron 

[...] decidir alliberar els meus impulsos 
visitant el lavabo de tant en tant. 
Després de desfogar-me [...] 

eufemisme 83 

pervertit adj 
Després de desfogar-me, cada vegada, 
em sentia un pervertit [...] 

paraula sexual 83 

vell verd adj 
[...] els vells verds que es passen [...] 
mirant-se les adolescents que van o 
tornen. 

paraula sexual 83 

eròtic adj 
[...] la paret, decorada amb un quadre 
de tema eròtic [...] 

paraula sexual 85 

follar-se algú 
v tr 
pron 

[...] dedicava la major part del temps a 
follar-se-les [...] 

paraula sexual 86 

 

 

Capítol 9: Amor omnia vincit, de David Jané 
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excitació f [...] els seus panteixos d’excitació em 
van inquietar [...] 

paraula sexual 96 

seduir v tr [...] alhora que em seduïen. paraula sexual 96 

 

 

Capítol 10: Cinc sentits per a l’últim estiu, de Cinta Arasa 
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luxúria f 
[...] les seues vides de disbauxa i 
luxúria. 

paraula sexual 103 

allitar-se amb 
algú 

loc [...] saber que es volen allitar amb mi. paraula sexual 107 

mullena f 
[...] noto a l’entrecuix una mullena 
càlida [...] 

eufemisme 108 

dominis de Venus m pl 
Després baixo a poc a poc, pels 
dominis de Venus [...] 

eufemisme 108 

els plecs suaus i 
càlids més íntims 

m pl [...] s’introdueix entre els plecs suaus i 
càlids més íntims de mi. 

eufemisme 108 

 


