
L’any 1981 l’escriptora Carme Riera va publicar un recull de relats eròtics 
amb el títol ‘Epitelis tendríssims’. Riera havia seguit per Mallorca les 
petjadesde l’ombra benefactora d’Anaïs Nin, que va recórrer els paisatges de 
Lluc-Alcari, i per l’esperit de George Sand, que sovint, torna a instal·lar-se a 
la verda Helvècia sota el cel de Calàbria, en la solemnitat i el silenci 
d’Orient, i que també escrivia tots els vespres per poder cuidar els seus fills, 
amants i amics. 

Anaïs Nin va ser una dona avançada al seu temps, plaent als seus 
desitjos,lectora omnívora, ballarina i escriptora, que va renunciar al fet de la 
reproducció i a la submissió femenina a l’ordre familiar i les seves exigències. 

Anaïs Nin proposà, potser sense ser-ne del tot conscient, un procés que anava 
incorporant la dona artista a una nova identitat femenina. Cap dona escriptora 
no havia explotat la sexualitat amb una llibertat tan absoluta, amb la 
consciència de formar part d’un sexe, el femení. Escriure l’èxtasi per fugir de 
la quotidianitat, allunyar-se de la mort i aprofundir en l’autoconeixement; 
aquestes foren algunes de les seves premisses. 

Compromeses amb el feminisme, moltes d’aquestes ‘Dones Dadà’ postularen 
en la construcció de la modernitat, no podien quedar reduïdes als marges. 
Haviend’ocupar la centralitat dels discursos, dels imaginaris també. I amb la 
intenció de no seguir el discurs imposat pels altres, Anaïs Nin va nedar a 
contracorrent, i en aigües de Deià es va imaginar un dels relats més cèlebres, 
però, com és el cas de molts escriptors de l’època, va haver de passar el temps 
perquè rebés reconeixement. 

En aquella època no era gens fàcil per a una dona entrar en un cercle 
bàsicament masculí. El camí d’entrada a molts grups intel·lectuals era la 
relació sentimental i/o sexual amb homes que cercaven ‘la bellesa convulsa’ 
que propugnava André Breton, però també la llibertat i la creativitat d’unes 
dones molt especials. Elles van crear, viure i estimar molt més enllà dels grups 
i les seves teoritzacions estètiques. 

Anaïs Nin i Henry Miller es van conèixer l’any 1931, ella va quedar fascinada 
pel món que li mostrava aquell escriptor de vida miserable: la bohèmia 
parisenca de Montparnasse, la decadència i l’existència dissoluta. Es seduïren 
mútuament des de la literatura, la psicologia i la filosofia i, és clar, des del pla 
físic, amb una passió carnal i emocional desfermada. 

Ma petite, ma jolie, dona inquieta de sal nocturna, anomenava Henry a Anaïs, 



i així van viure la seva passió, ella aprofitant qualsevol forma d’amor que va 
trobar i que va saber descriure al detall: la psicoanàlisiguiada perOtto Rank, 
les avantguardes franceses amb AntoninArtaud o la vida quotidiana duta a 
l’extrem amb el seu propi pare,Joaquim Nin. 

Moltes de les narracions curtes de Nin van ser escrites als anys 40 per encàrrec 
d’un client conegut com ‘el col·leccionista’, que pagava un dòlar per pàgina 
de ficció eròtica, exclusivament per al seu consum privat, com feren Bronzino 
o Giuliano Romanoal segle XVI. 

Anaïs va escriure en un dels seus pròlegs: Gran part dels relats eròtics han 
estat escrits amb l’estómac buit. Ara bé, la fam és molt bona per a estimular 
la imaginació; no dóna potència sexual i la potència sexual no engendra 
aventures extravagants. Com més fam, més ganes, com els ocorre als presos, 
ansiosos i apassionats. De manera que disposàvem d’un món perfecte per 
conrear la flor de l’erotisme. 

Com podem pensar que tants homes genials dediquessin a dones sense talent 
tantes hores, dies, mesos o anys de les seves vides, devoció, activitat i 
pensament, només per atracció sexual? La història no hauria de passar de llarg 
per dones com ArtemisiaGentileschi, CamilleClaudel, Lee Krasner, Angelina 
Beloff o NatachaRambova. Cal que les dones del segle XXI recordem, 
adorem, llegim, investiguemdones que, com Anaïs Nin,se cercaren a si 
mateixes perquè volien vida pròpia i créixer en un projecte de modernitat. 

Vaig adonar-me que la caixa de Pandora guardava els misteris de la 
sexualitat femenina, tan distinta de la masculina, i que el llenguatge dels 
homes no era adequat per a descriure-la. El llenguatge del sexe encara s’ha 
d’inventar. El llenguatge dels sentits ha d’explorar-se.  

Anaïs Nin  

Jehovà destrueix la ciutat a causa del pecat de Sodoma i el resultat és el pecat 
de l’incest. Quina lliçó contra el decrets de la Justícia! I, ambdós pecats, 
quina manifestació del poder del sexe!  

Federico García Lorca 

El plaer és el millor dels compliments. 

Coco Chanel 



https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/georgina.sas%40gmail.com
/152798ff38fe60e5?projector=1 


