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Catherine Millet descriu amb detall els seus costums sexuals
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M
ai no he amagat ni
l’extensió ni l’eclecti-
cisme de la meva vida
sexual, excepte als
meus pares”, diu Cat-

herine Millet. I s’entén que li hagi
quedat aquest mínim de pudor,
vista la quantitat i diversitat d’ex-
periències sexuals que ha viscut de
primera mà la directora de la re-
dacció d’Art Press, la revista francesa
de referència de l’art contempora-
ni. No m’imagino quina mena de
pares, per progres i alliberats que
fossin, podrien fer com si res des-
prés que la seva filla els expliqués
que s’havia repassat quaranta ho-
mes en una nit o els comentés a
l’hora de dinar que el dentista li
havia sortit gratis perquè s’ho ha-
via cobrat d’una altra manera.

INCOMPTABLES ORGIES
“Les vertaderes orgies no són mai
tan interessants com els llibres
pornogràfics”, opinava Aldous
Huxley. Catherine Millet, de 53
anys, ha participat en tantes orgies
que n’ha perdut el compte (asse-
gura que el nombre d’homes que
han passat per la seva vida, vull dir
pel seu cos, tendeix a l’infinit) i les
ha descrit amb minuciositat en un
llibre que ha despertat l’interès de
mig món: ha fet furor a França, on
se’n van vendre més de cent mil
exemplars el primer mes que va
sortir a la venda, i ja s’ha traduït o
s’està traduint a 21 idiomes. Però
La vida sexual de Catherine M. (Em-
púries en català i Anagrama en
castellà) no és ben bé un llibre
pornogràfic, ni encara menys un
llibre eròtic. Catherine Millet s’ha
dedicat a reviure en to notarial,
fred i distant, les seves experièn-
cies sexuals amb homes i amb
dones, per davant i per darrere, en
espais tancats i a l’aire lliure, amb
amics i amb desconeguts. Unes
experiències reals que, segons
ella, coincideixen amb les fanta-
sies no realitzades de la majoria
de dones: així explica l’autora l’è-
xit del llibre.

“Volia confrontar una experièn-
cia concreta com la meva amb tots
els discursos morals i ideològics
que s’han fet de la llibertat sexual”,
va declarar Millet quan va venir a
presentar l’obra a Barcelona. La
crítica d’art no va ser gaire precoç,
sexualment parlant: va deixar de
ser verge als 18 anys. Però es va
afanyar a recuperar el temps per-
dut, i va participar en una orgia
per primera vegada al cap de po-
ques setmanes del seu desflora-
ment. “Sempre he pensat que les
circumstàncies van posar en el
meu camí uns homes als quals els

agradava fer l’amor en grup, o
veure la parella fer l’amor amb al-
tres homes, i l’única idea que jo
tenia de mi sobre aquesta qüestió
era que, com que estava oberta de
forma natural a les experiències i
no hi veia cap trava moral, m’ha-
via adaptat de bon grat als seus
hàbits”, escriu Millet, que admet
ser una mica masoquista. Si ho ha
provat tot és perquè “qualsevol
exercici sexual més o menys origi-
nal, lluny de fer-me sentir rebai-
xada, era al contrari un motiu
d’orgull”. I sí, diu que feia el que
feia per plaer, però també perquè

el sexe no fos un problema. L’au-
tora no aclareix si l’aparició de la
sida va condicionar en cap sentit la
seva vida sexual.

“Si Déu hagués volgut que
practiquéssim el sexe en grup,
sospito que ens hauria donat més
òrgans”, va afirmar l’escriptor
britànic Malcolm Bradbury. Mi-
llet, que va deixar de creure en
Déu quan va començar a tenir re-
lacions sexuals, en va tenir prou
amb els òrgans propis de totes les
dones per convertir en quotidià el
sexe en molta companyia. Fins
que se’n va cansar. De fet, va co-

mençar a donar voltes a la idea de
despullar-se literàriament quan
va abandonar, fa cosa de vuit
anys, certes pràctiques sexuals: es
va allunyar del sexe en grup i ara
té amants d’un en un. Sempre
amb el consentiment del seu ma-
rit, el fotògraf Jacques Henric,
l’únic dels homes que apareix en
el llibre amb el seu nom autèntic.
Bona prova que a Henric no li
molesta l’exhibicionisme literari
de la seva dona és que ell ha pu-
blicat a França un volum amb fo-
tografies de Catherine Millet...
despullada, per descomptat.
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E
l periodista Víctor Alexandre, col·labora-
dor de l’AVUI, va publicar Jo no sóc espanyol
el 1999 a la col·lecció Debat de l’editorial
Proa. Aquell recull d’entrevistes va tenir
molt èxit de vendes, i els seus protagonis-

tes (elements de tots els àmbits socials, econòmics i
culturals) mostraven amb actitud crítica els motius
pels quals no se senten espanyols.

A l’abril d’aquest any, el 2001, va aparèixer, a la
mateixa editorial i col·lecció, Despullant Espanya, que
no és una continuació, però sí un canvi de perspec-
tiva sobre la mateixa temàtica. Si en el primer cas es
tractava de definir les diferències amb els espanyols,
en aquest la intenció d’Alexandre és enfortir l’auto-
estima dels catalans. Tot i els esforços de l’autor i dels
milers de catalans que coincideixen amb el seu ide-
ari, la situació encara és lluny de millorar, i ho de-
mostren conflictes com ara el recent sobre el do-
blatge de Harry Potter, el continuat ús lamentable
que fan del català professionals de la paraula (perio-
distes, intel·lectuals, polítics, mestres...), esclar que
sempre és millor que l’acceptació del castellà com a
llengua de comunicació natural que practiquen nens
i joves d’origen catalanoparlant, i, per posar un últim
exemple, el poder de la pela, si no, ¿com s’explica que
durant les campanyes nadalenques hi hagi tants
anuncis en castellà? (De joguines i al K3, te’n poden
fer 12 de seguits en castellà, i no passa res!)

L’article que l’actor Joel Joan va publicar a les pà-
gines d’Opinió d’aquest diari el 30 de juny passat co-
mençava dient que Despullant Espanya “és un d’aquells
llibres que llegir-lo et posa de mala llet”. La indigna-
ció dels catalans que lluiten per la seva identitat va
provocar el llibre d’Alexandre, aquest l’article de Jo-
an i l’article una allau de bústies, també publicades
en aquest diari. Del que el cor en va ple, la boca en
parla (i, de vegades, la mà escriu). Joel Joan va publi-
car un segon article (AVUI, 7/10/2001) comentant
aquest sorprenent efecte dòmino i augmentant l’a-
renga per “lluitar per la nostra identitat, abans no
sigui massa tard”. Queda dit.
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