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La cortesia

La trobada breu entre Oriol Junqueras i el 
president Pedro Sánchez al Parlament 
espanyol –imatges que s’han vist repe-

tidament per televisió– dona una idea del que 
mai hauria hagut de faltar en les relacions en-
tre Catalunya i Espanya: la cortesia.  

Les formes de la cortesia són tan antigues, 
al nostre continent, com la societat romana, 
en la qual van assolir una certa categoria, com 
es nota als plets que Ciceró, que era advocat, 
va sostenir al Senat en defensa o en contra 
d’un estol de ciutadans. Més endavant, però 
sempre segons el model romà més que no pas 
el cristià –que és lleugerament lax quant a 
aquesta qüestió: tots som “germans en 
Crist”–, la civilització medieval va arribar al 
súmmum pel que fa al valor de les formes en 
les relacions personals, entre súbdits i se-
nyors, entre amics i enemics i, molt especi-
alment, entre els homes i les dones. Enric Ba-
gué va publicar un llibre molt bell que no par-
lava d’altra cosa: La dona i la cortesia a la so-
cietat medieval (Barcelona, Aymà, 1947). Però 
només cal llegir la poesia dels trobadors per 
adonar-se que el respecte que els homes teni-
en per les dones que ells cantaven en les seves 
cançons era un costum molt assentat en la ci-
vilització tardomedieval, com encara es lle-
geix al Dante, a Petrarca i a molts autors de 
l’Humanisme dels segles XV i XVI. Aquesta 
llei de cortesia va ser tan poderosa a l’Edat 
Mitjana que, com és sabut, les novel·les de ca-
valleria giraven totes al voltant d’un tracte ex-
quisit, no solament entre homes i dones sinó 
també entre homes sols i dones soles.  

 Havent llegit moltes d’aquestes novel·les, 
Cervantes va ordir el seu Quijote com a res-
sò de la literatura cavalleresca i va aconseguir 
que mai més s’escriguessin gaires novel·les 
com els Palmerín de Inglaterra i Felixmarte de 
Hircania, sense alterar en cap moment, de 
l’inici a la fi del llibre, els costums cavallero-
sos i cortesos que van presidir les relacions 
socials als primers segles moderns, com als 
segles tardomedievals, fins ben avançat el se-
gle XX. En donen prova els manuals d’urbani-
tat –un derivat de la cortesia– que van proli-
ferar als segles moderns, en especial a Angla-
terra. Per exemple: The perfect gentleman, de 
M.C. Beaton, i molts altres, amb el mateix tí-
tol, i un que sembla haver estat escrit expres-
sament per a l’actual situació entre Espanya i 
Catalunya, de Donald Ogden Stewart: Perfect 
behavior. A guide for ladies and gentlemen in 
all social crises. I encara, en llengua france-
sa, el recent Éloge de la gentillesse, a càrrec 
d’Emmanuel Jaffelin (París, Pocket, 2016).  

Amb aquesta cortesia encara no hi ha res 
de guanyat, però no deixa de ser una bona ma-
nera per començar a entendre’s amb qui sigui 
i sobre el que sigui.!
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Som i no som els qui 
vam ser

L’experiència de 
buscar-te en un llibre i 
trobar-t’hi sencera 
Tot lector es busca, crec, en els lli-
bres que llegeix. Però només de ve-
gades ens hi trobem tant, en un lli-
bre, que llegir-lo és anar rebent cops 
de puny al sac de la memòria, anar 
despertant el record de qui vam ser. 
És el que m’ha passat, el que em pas-
sa encara, el que em passarà demà i 
demà passat i l’altre amb la novel·la 
Records del futur de Siri Hustvedt, 
publicada per Edicions 62 i traduï-
da per Ferran Ràfols. 

La versió literària de Hustvedt 
recupera un quadern de joventut 
que li permet confrontar el seu jo 
actual amb la noia que era quan te-
nia vint-i-tres anys i va arribar a 
Manhattan disposada a seguir una 
“missió literària”: trobar-hi l’heroi 
de la seva primera novel·la. I jo, que 
també vaig arribar a Manhattan 
amb vint-i-tres anys i fam de món, 
m’he volgut reconèixer –m’he reco-
negut com mai– en les pàgines 
d’una de les escriptores que més ad-
miro, fins al punt que hi ha imatges 
que ja no sé si les vaig viure de veri-
tat o si les he fet meves ara i les he 
encabit al calaix de les coses viscu-
des realment a la ciutat que em va 
acollir i em va atrapar durant uns 
anys clau de la meva existència. El 
1978 de Siri Hustvedt és el meu 
1992: el paisatge urbà és similar, 
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malgrat els catorze anys de distàn-
cia, però el paisatge emocional (i hu-
mà, amb el masclisme a peu de car-
rer) és tan idèntic que fa por. 

Si dius que recordes el 
puré de fa dècades, no 
ets de fiar 
 
“No és només que la memòria sigui 
poc fiable, és que és porosa”, escriu 
Hustvedt en aquest llibre multica-
pa en què “la persona jove i la gran 
viuen costat per costat en les veri-
tats precàries de la memòria”. La 
narradora ens avança d’entrada que 
els detalls concrets se li han esbor-
rat del cap, com a tothom: “Qui afir-
mi que recorda exactament el puré 
de patates que es va menjar fa unes 
quantes dècades no és algú en qui es 
pugui confiar”. Encara sort de les 
paraules fetes testimoni. El vell 
quadern de dues-centes planes li re-
torna en algun grau “el que ja no re-
cordava o el que recordava mala-
ment en una veu que és meva i que 
alhora ja no és la meva”. 

Per descomptat, la senyora gran 
que escriu el llibre té una perspecti-
va que la joveneta no podia tenir, i té 
també la possibilitat de jugar amb 
els temps verbals, de saltar enda-
vant i enrere i de parlar d’ella matei-
xa, del seu jo antic, en tercera perso-
na, quan li és més fàcil fer-ho així, 
veure’s així: des de fora, des d’un fu-
tur que ja es conjuga en present. 

Un sopar a Brooklyn 
envejat pels 
mitòmans literaris 
 
“Des de fa uns anys, visc embruixat 
per Siri Hustvedt”, va admetre l’es-
criptor Miguel Ángel Hernández en 
un article a El Mundo que ha tornat 
a circular arran de la concessió a 
Hustvedt del premi Princesa d’As-
túries de les Lletres 2019. “M’agra-
den tots els seus llibres –diu Her-
nández–. M’agrada tot d’ella. Inclús 
el seu marit. A vegades somio que 
em conviden a prendre cafè a casa 
seva i parlem d’art i de literatura. 
M’expliquen els seus projectes, la 
conversa flueix i em diuen que em 
quedi a sopar”. 

M’és inevitable pensar en aquell 
sopar a casa de Siri Hustvedt i Paul 
Auster que Sergi Pàmies va retratar 
en el relat Nova York, 1994 (notes 
per un conte), del llibre Cançons 
d’amor i de pluja, publicat per Qua-
derns Crema el 2013. Sílvia Lluís, 
aleshores dona de Sergi Pàmies, era 
l’editora de Hustvedt en espanyol, 
cosa que va propiciar una trobada 
que va disparar (o això ens fa creure 
ell) els patiments exagerats de Pà-
mies: “Valoro el privilegi de sopar 
amb dos escriptors que admiro, pe-
rò també soc conscient que això no 
resol les meves atròfies de sociabi-
litat, ni la incertesa sobre l’hora de 
tornada ni la inquietud de saber si el 
taxista serà, o no, un assassí”.!
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Què hi ha de nosaltres en la persona que érem fa mitja vida? I què 
en recordem, d’aquell altre jo?


