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Aquest llibre no 
és tant sobre el 
Dant i Petrarca 
com sobre el seu 
autor, Leonardo 
Bruni, un dels 
historiadors i in-

tel·lectuals més importants del seu 
temps i canceller de la República de 
Florència. Nascut entre 1370 i 1374 
va ser un dels pilars de l’humanisme 
florentí, en una època en què l’hu-
manisme comportava un exercici i 
una implicació en totes les discipli-
nes humanes, molt lluny de l’espe-
cialització actual de les disciplines 
que s’engloben dintre del terme hu-
manitats, que, paradoxalment, no-
més aspiren a un cientifisme al qual 
són totalment alienes i que només 

Cap als orígens 
de l’humanisme

acaba fent palesa la mediocritat i 
falta d’esperit creatiu dels acadè-
mics. Humanistes com Bruni fusio-
naven la cultura amb la política, la 
literatura amb la propaganda i la re-
tòrica amb la ideologia, i no debades 
tant el Dant com Petrarca van co-
nèixer l’exili i fins i tot la guerra. 

Aquestes dues biografies que 
se’ns presenten ara molt ben tradu-
ïdes i amb un encertat pròleg de Su-
sanna Allés Torrent probablement, 
per la seva brevetat, no siguin la mi-
llor aproximació que es pugui tro-
bar a la figura del Dant o de Petrar-
ca –en el cas del primer, recomano 
el llibret divulgatiu d’Ángel Cres-
po Conocer Dante y su obra, per a 
qui tingui la sort de trobar-lo–, pe-
rò posseeixen l’efecte de la imme-

Miquel Bauçà es va do-
nar a conèixer com a 
poeta el 1962 amb Una 

bella història. L’autor de Fela-
nitx tenia només 22 anys, pe-
rò amb el seu debut havia 
aconseguit el premi Joan Sal-
vat-Papasseit. Va continuar 
publicant poesia amb regula-
ritat –amb llibres com El no-
ble joc (1972), Poemes (1973) 
i Les Mirsines (1983)– fins que 
l’any 1985 va publicar la pri-
mera obra narrativa, Carrer 
Marsala (1985), text d’una 
gran intensitat en què Bauçà 
encadena una idea rere l’altra 
amb una plasticitat i capaci-
tat d’associació sorprenents. 
Arrenca amb un home que no 
s’atreveix a sortir de casa per-
què té por. “Ara mateix, aquí 
algú es disfressa de faraó i pu-
ja a les golfes –escriu–. Un cop 
difunt, dins la calaixera, hi 
trobaran els estris. Fets com 
el que cito, la gent els sap. Ho 
sap el mosso que treballa a 
can Roca. Ho sap el canonge 
que baixa esglaons, sense 
pal·li, sense formes, alleugerit 
de signes exteriors. A mi em 
costa més de saber-ho, perquè 
és fàcil que confongui cemen-
tiris tan clarament distants 
com són el de Sant Andreu i el 
de Santa Coloma”. 

Després d’aquesta minia-
tura de cinquanta pàgines va 
publicar dos llibres més de 
prosa (si no hi comptem El 
canvi): L’estuari (premi Sant 
Joan 1990) i els dos relats in-
closos a El vellard i L’escarce-
llera, escrits l’any 1988 però 
publicats el 1992.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

La intensitat 
de Bauçà

diatesa. Bruni neix una mica més de 
cent anys després del Dant, la qual 
cosa li permet tenir un accés imme-
diat a les fonts primàries: consulta 
arxius, examina els documents amb 
l’esperit del filòleg, rastrejant les 
circumstàncies vitals dels biografi-
ats i analitzant el seu caràcter hu-
mà mitjançant la seva correspon-
dència. Pretén, a més, aplicar el mè-
tode de Plutarc en una comparació 
del Dant i Petrarca, en què sempre 
surt guanyant el Dant, de qui admi-
ra sobretot la participació en la vi-
da pública, el fet que sabés combi-
nar els estudis i l’escriptura amb 
una amable sociabilitat: “I aquí 
m’agradaria reprendre l’error de 
molts ignorants que creuen que no-
més poden ser bons estudiants 
aquells que s’amaguen en la solitud 
i en l’oci; de fet, jo no n’he vist cap 
mai, d’aquests camuflats i allunyats 
de la conversació dels homes, que 
sabés ni tres lletres”. També li elo-
gia que fos capaç de dur a terme la 
seva tasca en condicions d’exili i po-
bresa, mentre que Petrarca, en can-
vi, va crear la seva obra enmig d’una 
vida tranquil·la i honorada. Encai-
xa també el Dant amb la seva con-
cepció del que ha de ser un poeta: 
“El nom de poeta indica un ex-
cel·lent i admirable estil en els ver-
sos, cobert i representat per una be-
lla i elevada ficció”.  

Un teòric modern i necessari 
I és que aquesta idea de la bellesa 
com a mesura i proporció és la que 
recorrerà tota l’estètica visual i lite-
rària de l’humanisme, i fins i tot es 
projectarà sobre la seva teoria de la 
traducció. Perquè si per una cosa 
encara és llegit Bruni, tot i que si-
gui com una simple referència his-
tòrica, és pel seu tractat De recta in-
terpretatione, el primer intent de te-
oritzar el mètode de traducció amb 
uns principis moderns per a l’època: 
el traductor ha de dominar la llen-
gua de partida i ens ha d’oferir un 
text que soni natural i agradable en 
la llengua d’arribada.  

És un llibret que ens transporta a 
l’esperit d’una època que potser 
hauríem de recuperar, si no volem 
que els estudis culturals acabin se-
pultats als nínxols més ombrívols 
de l’especialització.✒
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Amb la brevetat d’unes línies i la 
contundència de les paraules 

ben triades, els  Versos, versets i ver-
sots de Celdoni Fonoll són un recull 
de poemes que engloben un gran 
ventall de temes: l’humor, la natura, 
la sàtira i l’erotisme, entre d’altres.  
D’estil senzill però apassionat, amb 
una història amagada darrere cada 
rima: “Demà, de nou, renaixerà la 
màgia, i un altre públic jutjarà el que 
faig. I aniran passant dies i anyades 
del jove i vell escenari del món”.

Versos, ver-
sets i versots 
CELDONI FONOLL 
Cossetània

ARAL’APARADOR
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Fer un retrat de la civilització oc-
cidental a través d’una perruca 

és una tasca aparentment complexa, 
però alhora eficaç. Artificial i apara-
tosa, sinònim de poder en altres 
temps, és el centre neuràlgic d’His-
toria descabellada de la peluca, un 
llibre ple d’humor i paròdia, però 
que no rebutja la profunditat. Una 
successió d’anècdotes que porten a 
la reflexió de la mà de Luigi Amara, 
assagista, poeta i editor, que es de-
fineix com a passejant.
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L’Andrea, una adolescent rebel, 
és expulsada de l’institut i la se-

va mare l’obliga a passar una època a 
casa els avis, als quals no coneix. Allà 
la jove toparà amb el gran secret de 
la seva família, i aconseguirà tirar 
endavant i encarrilar la seva vida 
quan creia haver tocat fons. Gràci-
es a aquesta història, Santi Baró ha 
rebut el premi Gran Angular 2014, 
amb una història realista i crua que 
descriu la situació que viuen molts 
joves abans de trobar el seu camí. 
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Cruïlla 

INFANTIL

DAMIÀ  
ALOU

BOTTICELLI VA QUEDAR FASCINAT PER LA ‘DIVINA COMÈDIA’, I LA VA PINTAR. WIKIMEDIA COMMONS


