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El Bocavulvari eròtic de la llengua catalana es configura com un recull prou
exhaustiu de mots i d'expressions que tradueixen amb símils, imatges i
metàfores el ric i desconegut món de l'erotisme català. A través d'un lèxic
ordenat alfabèticament, treballat a partir de les obres dels nostres autors més
representatius (la carn, el goig fet paraula) podeu fer córrer la vostre
imaginació per totes les pulsions del cos humà (el desig, el plaer, les
pràctiques amoroses, els atributs sexuals de la parella, l'amor espiritual, els
pecats de la carn, etc). Ja que els nostres diccionaris i breviaris són més aviat
poc atrevits amb la figura d'Eros aquest llibre, enriquit amb un estudi i una
generosa antologia de textos, pot ajudar-vos a valorar millor l'exhuberància i la
riquesa de la nostra llengua en un camp tant desatès com el de l'erotisme,
que es constitueix en metàfora de la sexualitat. Una altra vegada el plaer
passa pel verb.
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Autor/s del Llibre

Pep Vila i Medinyà
(Celrà, 1952) Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de
Barcelona, estudiós de la literatura popular i de la vella dramatúrgia catalana,
investigador en el camp de la recerca dels segles XVII i XVIII.
És autor de diversos estudis i llibres sobre aquestes especialitats. Els seus
darrers treballs han estat l'edició de la inèdita obra de teatre Jueus, de Miquel
de Palol, La processó dels Dolors de Mieres i la representació de la Passió i El
jardí de les paraules.
És membre de diverses entitats filològiques. Sol o en col·laboració amb
d'altres estudiosos, és autor de diversos estudis, monografies i edicions de
textos d'adrogueria, cuina i de rebosteria catalanes.
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