
ornant a l’erotisme, ara tenim en ca-
talà la molt recomanable pionera de
la pornografia sofisticada. Es tracta

de Fanny Hill. Memòries d’una dona galant
(Adesiara, 2012), el cèlebre clàssic de John
Cleland (1709-1789), que en la seva època va
ser considerat un insult a la religió i als bons
costums i es va convertir en el llibre més per-
seguit i censurat de la història, fins a la publi-
cació legal el 1964 als Estats Units i el 1970 a la
Gran Bretanya. Des d’aleshores no li han fal-
tat les adaptacions cinematogràfiques, com
la de l’histriònic Russ Meyer (1964) o la de
Gerry O’Hara (1983).

La primera novel·la porno està feta de dues
llargues cartes d’una dona jove, d’anterior
vida escandalosa, quan ja se n’ha sortit i ex-
plica les seves vivències a una senyora no
identificada. És el pretext per demostrar “la
facultat d’observació de la gent i l’educació
mundana” esmolada amb la pràctica de l’ofi-
ci. A partir d’aquí els nostres lectors ens mo-
vem entre les estimulants descripcions de tot
tipus d’activitats sexuals i la creativitat de la
narradora, que juga amb el llenguatge i fa
que sigui un plaer afegit en lloc de caure en la
pura grolleria.

És d’agrair que, tot i la freqüent apel·lació a
la moral i l’ordre, la protagonista ens brindi
un relat desinhibit i sense culpes pels plaers
viscuts, com si cap de les experiències no li
hagués adulterat l’autèntic amor de la seva
vida, el que finalment li ha permès de consa-
grar-se a la desitjable vida familiar. La seva
cura pel llenguatge –amb inesgotables sinò-
nims de les parts més íntimes–, la du a discul-
par-se al principi de la segona carta, amb
aquesta única frase paradigma de l’estil
alambinat que recorre tot el text:

“La veritat és que m’imaginava que hau-
ríeu quedat enfitada i farta de la uniformitat
de conjectures i expressions que són insepa-
rables d’un assumpte d’aquesta mena, en el
qual, com que el fons i el fonament són per
naturalesa una sola i una mateixa cosa en tot
moment per més varietat de formes i aspec-
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tes que puguin presentar les situacions, no
hi ha manera d’evitar repetir les mateixes
imatges, les mateixes figures i les matei-
xes expressions, amb l’inconvenient
afegit de la repugnància que crea el
fet que les paraules gaudi, ardor,
deliqui, èxtasi i tota la resta
d’aquests temes punyents tan
propis de la pràctica del plaer
perden bona part de la força i el
braó que haurien de tenir a causa
de la freqüència amb què inevita-
blement es repeteixen en una narra-
ció que té aquesta pràctica com a base
explícita.”

Ara, quan proliferen els succedanis
comercials, llegir la senyora Hill és
un tribut a la sensualitat i a la se-
xualitat més desacomplexades,
malgrat que al final declari: “Si he
pintat el vici amb els seus colors
més alegres, i l’he engalanat de
flors, ha sigut exclusivament
per sacrificar-lo de forma més
digna i més solemne a la virtut.”
Mentrestant, els lectors ja ens
hem distret una bona esto-
na sense sentir-nos gens
ofesos. ❋
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Rebecca Night
en la versió
televisiva de ‘Fanny
Hill’ que es va fer el
2007 / BBC
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 Manlleu trobo ben viva l’expressió
“ser un tabernacle”. La primera im-
pressió és més aviat tavernària. De

fet, alguns dels meus informants per a la sec-
ció Paraules en ruta del programa Divendres
de TV3 ho escriuen amb ve baixa, com taver-
na. Els diccionaris catalans el recullen amb be
alta, però els generals només li atorguen el
sentit bíblic. Tabernacle prové de tabernacu-
lum (tenda de campanya) i el seu significat
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més divulgat és el de la tradició hebrea: “en-
velat mòbil que els hebreus feren servir de
santuari abans de l’erecció del temple de Je-
rusalem, que contenia les taules de la Llei i
l’arca de l’aliança”. Ja ho veuen, pur Spielberg
disfressat d’Indiana Jones A la recerca del ta-
bernacle perdut. D’altres accepcions cristia-
nitzades relacionen el mot amb el sagrari de
l’altar major i amb el baiard que permet por-
tar els sants en les processons. L’únic diccio-

nari que recull el sentit que trobo viu a Man-
lleu és l’Alcover-Moll: “ximplet, persona cur-
ta d’enteniment o mancada de gràcia”. El lli-
gam no és evident, però el vi hi deu jugar un
paper. No pas el vi de la taverna, sinó el del sa-
grari. O el que devia córrer a la festa de les Ca-
banyelles o dels Tabernacles, amb la qual els
jueus commemoren la travessa del desert.
Brindeu tant com calgui, però no sigueu ta-
bernacles, que els Mossos us faran bufar. ❋O
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