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I quan dic sexe
vull dir ni més ni
menys que sexe, i
no, com a la sèrie
Sexe a Nova York,
b e n e i t u r a .
Aquestes memò-

ries d’una dona galant que respon al
nom de Fanny Hill són filles de la
Il·lustració –d’on sorgí també un al-
tre apòstol de la copulació: el Mar-
quès de Sade–, i no tenen res a veu-
re amb el puritanisme de la novel·la
victoriana, en què el plaer ha d’anar
acompanyat de la culpa i el càstig.

John Cleland, el seu autor, va
néixer a prop de Londres el 1709 o
1710 i va créixer a la gran capital, fill
d’una antiga però pobra família
d’origen escocès. Va estudiar a la
prestigiosa Westminster School i
els seus pares es tractaren amb algu-
nes de les lluminàries de l’època,
com Horace Walpole, Alexander

Sexe a l’època
de la Il·lustració

JOHN CLELAND
HA PASSAT A LA
HISTÒRIA DE LA
LITERATURA
PER HAVER ESCRIT
UNA DE LES
PRIMERES
NOVEL·LES
ERÒTIQUES.
‘FANNY HILL’
–INÈDITA EN
CATALÀ FINS ARA–
SE LI VA ACUDIR
MENTRE ERA
A LA PRESÓ

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL Pope i lord Chesterfield, que va es-
criure unes educatives cartes al seu
fill a Acantilado. Als 18 anys arribà a
Bombai contractat per la Compa-
nyia de les Índies Orientals, on pro-
gressà ràpidament gràcies a la seva
facilitat per als idiomes. De tota ma-
nera, va tenir amb l’empresa una re-
lació tibant, sobretot quan defensà,
com a advocat, una dona índia escla-
va que havia estat violada; i en l’èpo-
ca en què escrivia Fanny Hill publi-
cà un pamflet contra els propietaris
dels bordells de Londres perquè
mantenien les seves treballadores
en un règim d’esclavitud.

Fanny Hill, la seva obra més fa-
mosa, se li va acudir tancat a la pre-
só de Fleet Street per un assumpte
de deutes. Hi ha qui diu que havia
escrit una versió prèvia a quatre
mans amb el seu col·lega Charles
Carmichael –un comte escocès que
tenia un germà que era arquebisbe
de Dublín– mentre era a l’Índia. El
fet és que finalment va aconseguir
pagar els deutes, però, com ens po-
díem esperar, acabaria tornant a la
presó per obscenitat després de la
publicació de la novel·la. Cleland
moriria amargat, esquivat per la so-
cietat i amb l’única companyia
d’una vella serventa que, segons Ja-
mes Boswell, era molt lletja. Però
ens deixà aquestes pàgines plenes
de vida, barreges carnals i alegria de
viure que componen la seva gran
aportació a la literatura anglesa.

Provar fortuna a Londres
La novel·la de Cleland entra de ple
en el gènere del l’explotació sexual:
la denúncia dels abusos com a excu-
sa per mostrar-los amb profusió.
L’argument és gairebé una prefigu-
ració de Dickens: una noia de poble
es queda sense pares ni parents i de-
cideix anar a Londres a provar for-
tuna. Pel que hem anat contant fins

ara, es pot imaginar ja que des de la
seva arribada a la capital es veurà
embolicada en tot tipus d’explotació
del seu cos: des de la venda de la se-
va virginitat –quan hi arriba només
té 15 anys– fins a la revenda de la
mateixa virginitat perduda gràcies a
un hàbil enginy que no desvelarem.
I enmig coneixerà una àmplia vari-
etat de relacions amb els homes:
l’amable, el porcot, el comprensiu,
l’esquifit i, naturalment, també
l’amor en els braços d’un noi delici-
ós i ben plantat. Però tot i l’abun-
dància de trobades sexuals que hi
llegim, la varietat n’és molt escassa.
Les noies que apareixen a Fanny
Hill –ella inclosa– semblen necessi-
tar molt poc per excitar-se, gairebé
la simple visió d’un membre erecte,
un detall que, combinat amb el min-
so foreplay, ha portat molts estudio-
sos a pensar que John Cleland era
homosexual i que va escriure les pà-
gines d’aquesta novel·la amb poc co-
neixement de primera mà.

Però tot això té poca importàn-
cia, perquè la qüestió és que, llegi-
da ara, l’obra de Cleland té una for-
ça literària i un cinisme contagiós
que resulten força tonificants: “Si
he pintat el vici amb els seus colors
més alegres, i l’he engalanat de flors,
ha sigut exclusivament per sacrifi-
car-lo de la forma més digna i més
solemne a la virtut”, hi podem llegir.
L’estil de Cleland, d’una profusió
rococó que el traductor Xavier Pà-
mies recrea amb magistral delecta-
ció, és capaç de demorar-se en l’ac-
te sexual, ja sigui la seva pràctica o la
seva contemplació, durant pàgines
i pàgines en què l’autor esprem to-
tes les possibilitats figuratives de la
llengua anglesa per contar el mateix
amb totes les seves varietats expres-
sives, en una lectura que, per motius
figurats i figuratius, resulta una im-
mensa font de plaers.✒
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EL SECRET DE...

Avui fa 34 anys que es va fun-
dar la Llibreria 22, un dels
motors culturals de Girona.

El seu capità és Guillem Terribas.
A Terribas me’l trobo quan baixa
a Barcelona. Ho fa sovint, perquè
és on es remenen les cireres en
aquest país ultracentralista que és
Catalunya. El març del 2011 vaig
ser jo qui el va visitar a Girona, per
presentar-hi una novel·la. Tinc la
sort de tenir molt bona relació amb
Terribas, però suposo que això no
és exclusiu meu, perquè no m’ima-
gino que algú pugui portar-se ma-
lament amb ell. Aquell dia, Terri-

bas em va obsequiar amb un exem-
plar d’El Número, la revista que va
publicar la 22 el 1988, amb motiu
del desè aniversari de la llibreria.
Per a mi, és un tresor: només n’hi
ha 1.800 exemplars i el seu contin-
gut és una raresa literària.

D’El Número se’n van vendre
500 exemplars, a 2.000 pessetes
cadascun. La resta els han anat re-
galant durant els anys. Terribas
només en conserva poc més de
200 còpies. El Diari de Barcelona
va reproduir-ne els textos el 1991,
amb comentaris d’un dels autors
implicats, Josep Maria Fonalle-

ras. Les cobertes d’El Número es-
tan il·lustrades per Narcís Coma-
dira, escriptor i pintor, vell amic
de Terribas. L’exemplar que tinc
jo fa una olor curiosíssima, una
combinació d’humitat i de fusta
vella. El Número inclou 22 articles
de 22 autors catalans, 11 en caste-
llà i 11 en català. Montalbán, Men-
doza, Monzó, Castellet, Roig, Gil
de Biedma... La crème de la crème.

Tots havien d’escriure sobre lli-
bres en concret, els que els plagués.
NomésTerenciMoixescriud’unlli-
bre escrit per ell –les seves memò-
ries– i només Francesc Parcerisas

no diu de quin llibre parla, que és de
Just so stories, de Kipling. Els re-
trats dels autors que acompanyen
els textos són del fotògraf J.M. Oli-
veras. Les meves favorites són les
de Roig, Gil de Biedma i Moix. Hi
apareixenfumant,comMontalbán,
que xucla un cigar. Terribas té afi-
ció per col·leccionar i difondre
imatges de tòtems del cinema que
fumen. Ell mateix va posar per a la
coberta de les seves memòries, De-
mà serà un altre dia (Ara Llibres),
amb un cigarret a la mà i la cendra
fent malabarismes, com fa ell amb
la seva tasca de llibreter.✒
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