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‘Il cicisbeo’
Així eren denominats els homes que, al se-

gle XVIII, s’encarregaven de protegir les 
dones casades, nobles o de l’alta burgesia, 

en determinades ciutats d’Itàlia. Era un protocol 
relacionat amb la institució matrimonial, com 
n’hi ha hagut d’altres al llarg de la història d’Eu-
ropa, que demostren com han estat de variables 
els costums eròtics al llarg de la història. En re-
alitat, el cicisbeo s’assembla molt a la devoció per 
la dama que observaven els trobadors perquè, al-
menys al començament de la institució, aquests 
“acompanyants” fruïen de la màxima confiança 
per part dels marits corresponents. Més enda-
vant, com era previsible, van néixer fills que no 
ho eren del marit legalment instituït, sinó 
d’aquests companyons que, amb el temps, agafa-
ven tant d’afecte a les dames senyorívoles que hi 
practicaven una relació excessivament intensa. 
El teatre de Goldoni és ple d’aquesta figura, i tam-
bé es troba a Les noces de Fígaro, de Mozart, o a 
La italiana a Alger, de Rossini. 

El cicisbeo havia de protegir les dames casa-
des de possibles inconveniències, les havia de 
defensar, les acompanyava a passejar, al teatre 
i a l’òpera quan calgués, i fins i tot accedia a les 
dependències privades de les dames i en super-
visava la toilette. Convenia, a més, que fossin ho-
mes ben plantats, intel·ligents i amb bona con-
versació per ajudar la dama, si mai era neces-
sari, a desenvolupar-se en societat dins els pa-
ràmetres que eren habituals en aquells medis 
de caire aristocràtic. El marit no havia d’estar-
ne gelós, de la mateixa manera que el senyor del 
temps cavalleresc no havia de mostrar gelosia 
en la situació equivalent, al segle XII: això hau-
ria significat desmerèixer, humiliar i tot, les vir-
tuts de les dones. 

A l’Orient, i durant molts segles, la custòdia 
de les dones va anar a càrrec dels eunucs, és a 
dir, homes castrats, que era un sistema amb to-
ta mena de garanties des del punt de vista de les 
relacions carnals. Tal com va evolucionar la ins-
titució del cicisbeo a Itàlia, no hi ha dubte que els 
orientals van ser molt més cauts i previnguts. 

Amb l’arribada del Romanticisme a Itàlia, 
com quasi pertot, va entrar-hi la moda de 
l’amor-passió, amb un component quasi religi-
ós que va trobar insolent la presència pública 
d’un acompanyant permanent d’una dona ca-
sada. A més, el puritanisme burgès –cada cop 
menys visible en els costums eròtics, avui, en-
tre les persones joves– va acabar d’eclipsar 
aquella figura tan curiosa. 

També l’expressió francesa faire l’amour, co-
piada de la italiana fare all’amore, va canviar de 
sentit. Fins ben entrat el segle XVIII eren ex-
pressions que equivalien a “fer la cort”, o “festi-
var” una noia. Després l’expressió va tenir ca-
da cop més el sentit d’una cosa més elemental, 

que la gent normal anomena “fo-
llar” o “joder”, paraules que 

són dignes hereves del 
llatí fodere. Perquè 

l’amor i el sexe poden 
anar perfectament 
per separat. Sant 
Pau va ser el primer 
que va considerar 
que les dues coses 

havien d’anar juntes, 
i potser va fer més mal 

que bé a la felicitat de 
l’Occident cristià.!

Una malaltia 
anomenada família

A qui se li acut viure 
amb una mare amb 
càncer? 
“La història s’explica amb aquesta 
mena d’història clínica d’una malal-
tia mortal anomenada família. Mo-
rir-se de família”. Són paraules de 
Florencia del Campo (Buenos Aires, 
1982) a Madre mía, el relat autobi-
ogràfic d’una relació complicada 
entre mare i filla. Una mare que es 
mor de càncer i una filla que inten-
ta viure a la vegada que se li mor la 
mare. Que no vol emmalaltir pel fet 
de tenir la mare malalta: “La família 
pot ser a una persona el que un tu-
mor és a un cos”, escriu aquesta au-
tora argentina establerta a Madrid, 
on va anar-se’n a viure quan el dia-
gnòstic ja amenaçava sa mare. “A 
qui se li acut viure amb una mare 
amb càncer?”, es pregunta Del 
Campo a la primera pàgina. I ens 
aclareix que la pregunta té dues lec-
tures possibles: a qui se li acut viu-
re mentre la seva mare es mor de 
càncer, i a qui se li acut viure sota el 
mateix sostre que la pròpia mare 
malalta de càncer. 

El llibre, publicat per Caballo de 
Troya, arrenca amb una citació 
d’Amélie Nothomb que encaixa de 
primera amb el que ve després: “Jo 
també t’abandonaré, mama. Perquè 
ets egoista. Perquè parles massa 
fort. Perquè sempre t’estàs quei-
xant” (Matar al padre, Anagrama). 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Florencia del Campo agafa avi-
ons en contra de la mare i de la mort, 
però també n’agafa de tornada, per 
estar a prop de la dona que la va pa-
rir, per apaivagar els remordiments 
d’haver fugit i per dir t’estimo a una 
mare que no sap dir-ho a les filles ni 
quan ja està més morta que viva. 
“No m’ho vas dir mai. D’adulta. De 
nena. Mai amb paraules”, recorda 
Florencia del Campo en un llibre 
que va començar a gestar un any 
després de la mort de la mare. “L’es-
tic acabant tres anys més tard. És 
desgastador. Em deixa demolida”. 

El cos s’ha mort però la 
veu perviu dins el cap 
de la filla  
 
Madre mía és en part la història 
d’una reconciliació amb la mare 
morta, malgrat que la veu materna 
segueix fent de les seves des d’un 
més enllà situat dins del cap de la fi-
lla. És una història sobre el dolor, 
sobre l’egoisme, sobre la culpa, so-
bre la impossibilitat d’estimar com 
cal els qui hem d’estimar per força. 
Sobre les contradiccions que ens 
conformen. Sobre la família que ens 
mata i l’escriure que ens salva. Me’l 
va recomanar l’escriptora catalano-
argentina Silvana Vogt, autora de 
La mecànica de l’aigua (Edicions de 
1984 en l’original català i Entre Am-
bos en la traducció al castellà) i lli-
bretera a Cal Llibreter de Sant Just 

Desvern. Quina prescripció més en-
certada: gràcies, Silvana. 

Un regal pòstum per a 
una dona amb afany 
de protagonisme  
 
Com Florencia del Campo, l’escrip-
tora catalana Ada Castells (Barcelo-
na, 1968) també té dues germanes. I 
una mare morta. I també ha tingut 
la necessitat de plasmar per escrit la 
seva relació amb una dona difícil 
que s’estimava les tres filles a la se-
va manera. És a dir: com podia. És 
a dir: no gaire bé. 

El llibre Mare, publicat per La 
Campana, és l’intent novel·lat (i ex-
quisit) d’entendre una dona que va 
ser fidel a si mateixa fins al final. 
Una dona explosiva i eixelebrada 
que volia anar de princesa per la vi-
da però que va haver de sotmetre’s 
als condicionants d’haver nascut en 
una família protestant (i benestant, 
això sí) a la Barcelona del 1925. Una 
dona a qui li hauria encantat saber 
que a la sisena ha anat la vençuda: 
han calgut cinc novel·les prèvies, 
però finalment ha aconseguit osten-
tar el protagonisme absolut d’un lli-
bre de la seva filla petita. Em sembla 
sentir-la: “Ja era hora, Ada, però 
m’he hagut de morir perquè em de-
diquessis una novel·la sencera”. Ho 
hauria dit remugant, fent-se l’ofesa, 
per eclipsar un orgull de mare de-
lerós d’entendrir-la per dintre.!
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De vegades l’escriptura serveix per mirar d’entendre les persones 
que tenim a prop i que se suposa que hem d’estimar

WIKIPEDIA


