
 
 

Amors gairebé eterns 
De Josep Igual 

“[…] S’excità només de pensar en la reconciliació, probablement 
aquella mateixa nit, quan plena de penediment ocuparia el seu lloc 
a la catifa, i els seus amics se la podrien novament cardar com els 
vingués més de gust, mentre ell es fuma una pipada aromàtica i la 
insulta i li escup a la cara congestionada. Un repertori, és cert, una 
mica reiteratiu; però arriba un moment en què no se sap fins on 
acaba el dominador i on comencen les exigències de més 
imaginació de la submisa.” 

 
A Amors gairebé eterns, 
l’escriptor Josep Igual, un dels 
més incisius i singulars de 
l’actual literatura catalana, 
s’endinsa en les arts amatòries a 
partir d’històries personals 
farcides d’autenticitat. 
 
Aquesta és una nova aportació a 
la literatura eròtica en català, 
amb una quarantena de 
narracions breus sobre els més 
variats jocs carnals, els deliris, 
esperances, angoixes i temences 
de l’humà que deixen entreveure 
la ja llarga trajectòria de l’autor 
com a poeta, narrador i 
periodista. 
 
 

Extractes del llibre 
 
Jocs diversos 
 
“Va ordenar-me que m’ocupés de la netedat de la resta del cuiro de les botes. 
Uns quants minuts més tard, besava el calat de les seues mitges, fins a  l’inici 
de la vora de la seua arrapada faldilla de cuiro. Em va obrir les manilles i em va 

 



lligar les mans damunt el ventre. Va exigir que m’estirés cara amunt. Havia 
canviat d’eina: em colpejava amb una pala flexible però pesant.” 
 
 
Intercanvis 
 
“Un dia va triomfar ell, també. Un paio alt, moreno, va demanar-li a crits els 
seus calçotets barats. Es podia suposar que l’havia escrutat més a ell que a la 
Maria, i ja no van tornar-hi mai més, al descampat. La Maria competia en tot. 
 
Amb el nuvi següent, va saber que l’executiva havia posat seny i retornà als 
més discrets, segurs i elegants locals d’intercanvi.” 
 
Posant-ho tot en comú 
 
“La cosa enfilava pel mateix cantó que la tarda abans a casa meua. Ernest va 
fer cafè. La resta de les postres van ser besos alternatius i llargs de la Marta 
per a un i l’altre. Vam fer cap a dins. L’Ernest va tancar per dins la caravana. La 
Marta estava repenjada de mi, encantada amb la situació. Entre tots dos vam 
començar menjar-nos la humanitat de l’Ernest. 
 
Les variacions van ser totes les possibles entre dos mascles sense gaire límits i 
la Marta, que va fruir com una boja i es va escórrer no menys de vint vegades. 
La migdiada va finalitzar a les dotze del migdia de l’endemà. Em feien mal els 
testicles de tanta marxa circular.” 
 
Amor sincer 
 
“No els vaig veure mai més. Uns quants mesos després de la nostra llarga 
migdiada fraternal, van morir tots dos en un accident de trànsit. La caravana va 
estimbar-se per un barranc, prop de Màlaga. Me’n vaig assabentar per 
casualitat mesos més tard. 
Me’n recordo molt de l’Ernest i de la Marta, no cal dir-ho. Una nit vaig somniar 
que la Marta s’acostava al meu llit i em deia: 
—Estem bé, Jordiet. No deixis d’estimar-nos mai, sisplau. 
Amb els malparits que corren per sobre l’escorça d’aquest planeta malferit i els 
havia de tocar a ells la loteria negra d’una fotuda carretera secundària.” 
 
…I una “Llibreta oculta” 
 
“16 DE FEBRER. Cobro uns articles. Un extra inesperat. It’s getting better. 
Aperitiu, a la nit, pel quarantè aniversari (la crisi m’empaita). Una negra 
totalment negra m’ha introduït un consolador rosat, petit, mentre es menjava 
amb suficient aplicació el calb autonomista (sense condó). Protecció en cardar. 
Llavis immensos —els facials i els altres. L’olor distinta de la pell negra, 
terrejant, acre.” 
 
 



L’autor 
 
Josep Igual va néixer a Benicarló, Baix Maestrat, el 1966. Viu a Sant Carles de 
la Ràpita, Montsià, des de la década de 1990.  

Ha conreat la poesia, la narrativa i el periodisme. La seva obra ha rebut 
diversos guardons com són el Ciutat de València de poesia del 1988, o el 
Sebastià Juan Arbó de novel·la del 1997 o el Cristòfol Despuig de narrativa del 
2008.  

Entre els seus títols destaquen els llibres de versos 35 poemes (1988), Lector 
d’esperes (1990), Rebotiga del brocanter (1999), Poemes escollits (2007) i 
Ditades al vidre (2008).  

Ha publicat el llibre de contes Faules mamíferes (2007), els perfils biogràfics 
Retrats de butxaca (2006), els dietaris L’any de la fi del món (1999) i El rastre 
dels dies (2004), i les novel·les Cabotatge (1997), El cor cansat (1997), Les 
clarianes i els dols (2000) i Torn de nit (2005).  

En paral·lel a la seva vessant literària ha musicat textos propis i d’altres autors 
com a cantautor. Ha editat el CD Sort de tu (1998), i ha fet recitals arreu de la 
nostra geografia.  

Ha col·laborat com a articulista en diverses publicacions periodístiques, 
culturals i literàries.  
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