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A L’OMBRA DE LES 50 OMBRES D’EN GREY
Més de 30 milions de persones, milió amunt, milió avall, han quedat atrapades per
Les ombres d’en Grey, aquesta trilogia de novel·les eròtiques, l’indiscutible fenòmen
literari, o editorial, de 2012. A l’ombra d’aquests best-seller, i en motiu de la VIII Nit
de Poesia Eròtica de Santa Eugènia us oferim un recull de lectures luxurioses, des
de clàssics xinesos fins als més recents epígons del fenòmen Grey.

CLÀSSICS
El sadomasoquisme, tan
present a la trilogia de E.L. James
pren el nom de dos dels autors,
d’aquesta llista de clàssics. La
puça és un testimoni privilegiat de
la vida als catres, no és pas cap
error de picatge.
EL SEGLE XX
Al llarg del segle XX la sexualitat
ha anat entrant a la literatura,
com ho ha fet també al cinema,
d’una forma cada cop menys
velada, així algunes obres que
van ser escandaloses en la seva
publicació, avui les trobarem una
mica beates i tot.

Jin Ping Mei, XIAOXIAOSHENG
Justine, o, los infortunios de la virtud, Marquès de SADE
Mi vida secreta, Anònim
Fanny Hill : memòries d'una dona galant, John CLELAND
Memòries d'una puça, Hippolyte de SAINT AMOUR
La Venus de las pieles, Leopold von SACHER-MASOCH

Confesión sexual de un anónimo ruso, Anònim
Memòries d'una cantant alemanya, Wilhelmine SCHROEDER-DEVRIENT
Opus pistorum, Henry MILLER
Una espia a la casa de l’amor, Anaïs NIN
L'Amant de Lady Chatterley, D.H. LAWRENCE
Història d’O, Pauline RÉAGE
Història de l’ull, Georges BATAILLE
Elogio de la madrastra, Mario VARGAS LLOSA
Els quaderns d’en Marc , Anònim
Las edades de Lulú, Almudena GRANDES

SEGLE XXI
Comencem la selecció del XXI,
amb tres novel·les radicals i
provocadores, amb molt de sexe
però no exactament eròtiques. I la
tanquem uns llibres que
inauguren dues de les sagues
que segueixen més clarament
l’estela de Grey.

La vida sexual de Catherine M., Catherine MILLET
Fóllame, Virginie DESPENTES
Zones humides, Charlotte ROCHE
El libro de jade, Lena VALENTI
El libro de la sacerdotisa, Lena VALENTI
No t’amago res, Silvia DAY
Reflectida en tu, Silvia DAY
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