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ADA CASTELLS
En plena revolada del gènere eròtic arran de
l’èxit de 50 ombres d’en Grey, Adesiara ha tra-
duït per primer cop un clàssic de l’erotisme:
FannyHill, de JohnCleland, de lamà deXavier
Pàmies. Si no fos perquè es tracta d’una editori-
al queno es fixa en allò que ara endiuen tendèn-
cies –els anteriors títols de la col·lecció D’ací i
d’allà eren d’autors tan poc sospitosos d’estar
de moda com Hjalmar Söderberg i Georg Tra-
kl– diríem que els d’Adesiara han tingut molta
visió comercial. Així, Fanny Hill compleix amb
escreix les expectatives dels que han buscat ex-
citació en la trilogia d’E.L. James i encara en vo-
len més... i de la bona.
Val a dir que la novel·la de Cleland no només

complaurà els que reclamen una lectura plena
d’escenes pujades de to. La història de Frances
Hill, una noia de poble de quinze anys que des-
cobreix el sexe a la gran ciutat, també es pot lle-
gir com una defensa del plaer, de l’amor, de la
confiança i de la sinceritat. De fet, el llibre ja
parteix d’aquesta base: “Permés ingrata quepu-
gui semblar la comesa, penso evocar totes aque-
lles èpoques escandaloses de lameva vida de les
quals he acabat alliberant-me per gaudir de tots
els beneficis que l’amor, la salut i la fortuna em

poden concedir mentre encara
sóc a la flor de la joventut (...)”,
escriu la protagonista.
Els inicis del llibre poden re-

cordar el Pigmalió de Bernard
Shaw a l’Anglaterra victoriana.
En aquest cas hem de recular
fins al segle XVIII, però la noia
protagonista continua sent una
mena de fair lady a qui no no-
més s’inicia en la bona educa-
ció, sinó sobretot en el sexe i les
seves sofisticacions. Ras i curt:
un Pigmalió pornogràfic.
Si alguna cosa té aquest clàs-

sic que el fa de bon llegir en
clau contemporània és que la
protagonista –una dona inno-
centona fins a la medul·la– no

es jutja a si mateixa ni és jutjada pels altres, en-
cara que tingui la gosadia de gaudir de la seva
sexualitat sense pensar si és lícita o no. Els que
sí que la van jutjar van ser els membres conser-
vadors de l’Església anglicana, que van exigir la
prohibició d’una novel·la excessivament fogosa.
I posats a buscar escàndol o,més aviat, diver-

timent, a Adesiara han fet una edició especial
d’aquesta traducció que només es pot adquirir a
través de la seva web i a un preumés elevat que
la versió distribuïda a les llibreries. Es tracta
d’una sèrie de només cinquanta exemplars nu-
merats ambuna portadamoltmés explícita que
la il·lustrada amb el quadre d’una dona nua,
dormint. Posats a ser explícits, no hi ha res
millor que L’origen del món, de Courbet. Es
tracta de realisme pur sense moralines, ben bé
com Fanny Hill. |

John Cleland
Fanny Hill
Traducció de Xavier
Pàmies

ADESIARA
280 PÀGINES
22 EUROS

ESTEBAN HERNÁNDEZ
Strauss era aquest pensador que,
en els últims anys, trobaves esmen-
tat per tot arreu. La seva influència
sobre governants recents sembla-
va fora de tot dubte, atès el seu apa-
rentment enorme influx sobre l’en-
torn conservador dels Estats Units
i, especialment, sobre els neocon
(neoconservadors). El que resulta-
vamés enigmàtic, però, eren les ra-
ons de tanta referència. Potser,
com assenyalaven els comentaris-
tes polítics, sense els ensenya-
ments de Leo Strauss res del que
va fer l’Administració Bush no po-
dria entendre’s, perònoerauna co-
sa que quedés molt clara quan es
feia un cop d’ull ràpid a la seva
obra, teixida a partir del comentari
especialitzat de textos clàssics.
La filòsofaShadiaDrury, l’exper-

ta sobre Strauss més citada, expli-
cava la paradoxa argumentant que
sota la superfície de la fullaraca
acadèmica s’amagava un personat-
gemurri que només transmetia les
seves idees oralment a un grup
d’iniciats ambqui podia parlar sen-
se embuts. A ells sí que els podia
explicar que el món s’estructurava
entorn d’una petita elit superior
que havia de dirigir el destí dels in-
feriors, a qui se’ls havia d’ocultar
aquesta veritat tant per no danyar
el seu orgull com per protegir l’elit
de represàlies.
El llibre de Gregorio Luri ve a

aclarir informacions contradictòri-
es, relegant a un segon pla
l’Strauss conspiranoic i centrant-
se en l’estudi d’una obra de la qual

vol fer ressaltar una entitat filosòfi-
ca sovint negada. Strauss, jueu ale-
many proper a la intel·lectualitat
de l’Alemanya dels anys vint, amic
de Leo Löwenthal i de Gershom
Scholem, va haver d’emigrar a
França, d’allà a Cambridge, i final-
ment es va traslladar als Estats
Units, on va acabar arrelant a la
Universitat deChicago.Aquí va ini-
ciar una carrera poc apreciada en

els àmbits acadèmics, però que va
anar creixent en popularitat fins
que l’any 1996, la revistaTime el va
situar com un els tres pensadors
més importants dels Estats Units.
Strauss, que va ser titllat de pare
de la revolució conservadora, no
ésunpensadorquepreténperpetu-
ar un ordre emanat d’essències di-
vines, sinó algú que pretén prote-
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