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El poeta Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 - Arquà, 1374)

Ets el meu secret
A S S A I G

T E R E S A P O U S

Petrarca, Secretum.
Traducció i pròleg de Xavier

Riu. Quaderns Crema.

Barcelona, 2004.

“E
ts el meu secret
i així et diràs; i
quan jo estigui
ocupat amb co-
ses més altes,

així com d’amagat has registrat
cada paraula, d’amagat me les
recordaràs”. Aquestes paraules
del final del proemi reforcen la
intencionalitat del títol del lli-
bre i afirmen explícitament el
desig de confessió de l’autor.
Petrarca (Arezzo, 1304 - Arquà,
1374) va escriure aquesta obra,
que tracta de la recerca íntima
de la veritat, en un moment de
crisi existencial coincident amb
el naixement d’una filla seva i
amb el fet que el seu germà
Gherardo es va fer cartoixà.

Des del desig de viure en un
estat de calma i solitud horaci-
anes, buscant “otium et silentium
et serenitas et libertas”, Francesco
Petrarca va deixar una obra
poètica de tanta importància
que, en paraules de Miquel
Desclot, ha estat considerat “el
poeta fundador de la tradició
lírica europea dels últims sis
segles”. Conegut pels seus poe-
mes escrits en italià i aplegats
en el Canzoniere, va escriure gran
part de la seva obra en llatí –un
llatí majestuós, segons els ex-

perts–: Africa, De viris illustribus,
Familiares, Seniles i el Secretum,
entre d’altres. Anomenat el pa-
re de l’Humanisme, fou un
gran estudiós dels clàssics i un
bibliòfil propietari d’una rica
biblioteca que va voler llegar a
les autoritats venecianes amb
voluntat de servei públic. Espe-
rava que, un cop mort, els seus
llibres servissin per a tothom. I
expressava que voldria haver
nascut en un altre temps i que
els llibres eren els seus amics:
sant Agustí, Ciceró, Horaci, Vir-
gili, Sèneca, Ovidi... A més, era
un amant de la cal·ligrafia i,
com alguns autors del seu
temps, veia en les lletres un
poder fetitxista.

UNS DIÀLEGS IMAGINARIS
Secretum és un llibre que pre-
senta uns diàlegs imaginaris
mantinguts entre Petrarca i
sant Agustí –l’escriptor cristià
més valorat pel poeta–. Qui
hagi llegit les Confessions de sant
Agustí, trobarà aquí un Agustí
més convencional, menys pas-
sional, més anacrònic, menys
autèntic. Dividides en tres jor-
nades, les converses aprofun-
deixen en una mena d’examen
de consciència destinat a arri-
bar a la perfecció individual.

El llibre, traduït per Xavier
Riu, conté un pròleg del tra-
ductor que ens presenta aques-
ta obra i ressalta que Petrarca
també aquí vol conciliar la tra-
dició pagana i la cristiana. En
part, és per això que al llarg
dels diàlegs intercala tan sovint

nombroses citacions d’autors
clàssics.

El caràcter d’aquest poeta a
la recerca de la seva ànima
sembla tocat pel pessimisme,
per l’angoixa vital, pel “tedi i
el fastigueig quotidià”, aspec-
tes que, segons alguns estu-
diosos, recorden o anticipen
una mena de spleen baudele-
rià. Al llarg de l’obra, Fran-
cesco Petrarca es refereix al
seu amor per Laura –la dama
inspiradora dels seus versos–
des de punts de vista contra-
dictoris. Tan aviat exalta els
seus sentiments com vacil·la i,
després de suportar combats
morals, queden minimitzats.
En alguna part dels diàlegs fa
la impressió que vol posar en
boca d’Agustí arguments per
justificar la necessitat d’allu-
nyar-se de Laura i sembla que
l’autèntic motiu sigui el des-
amor –en aquest cas no con-
fessat explícitament– per la
donna.

Agustí i Francesco també
dialoguen sobre la fama i les
conseqüències de la persecu-
ció de la glòria. I a poc a poc es
va manifestant la inevitabili-
tat de la imperfecció de la vida
humana i dels conflictes que
se’n deriven. L’escriptor d’Hi-
pona no aconsegueix convèn-
cer el poeta italià perquè pen-
si constantment en la mort i
deixi les pretensions de glòria
mundana per la pràctica de la
virtut i de glòria eterna. Pe-
trarca no pensa renunciar a la
seva dèria per les muses i,

quan Agustí l’ataca amb “flet-
xes horacianes”, ell es prote-
geix amb escuts també horaci-
ans: “Vés ara i compon-te un
vers melodiós!”. I, recolzant-se
en Terenci, afirma que, encara
que no es dirà res que no hagi
estat dit abans, són essencials
la dignitat de les paraules i la
força i l’autoritat de qui parla.
I cap a la fi del llibre s’imposa,
inesperadament, el criteri del
poeta que, de sobte, talla el

diàleg i afirma que l’esperen
nombrosos afers mortals.

Les següents frases del final
de l’obra són una declaració
d’intencions íntimes que, com
altres passatges del llibre, po-
den connectar, ser útils per
reflexionar i fascinar qui lle-
geixi el llibre: “Seré amb mi
tant com podré, i em colliré
els fragments esparsos de l’à-
nima, i habitaré amb mi sin-
cerament”.

Terra de casernes i convents
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

F. Xavier Pardo,
La fornera i el vell talp.

Eumo Editorial. Vic, 2004.

E
steses per la vessant
occidental del riu
Llobregat, entre el riu
de Peguera i els cin-
gles de la Garganta,

encara avui es poden identifi-
car els jaciments lignitífers més
importants i explotats de Cata-
lunya: les conegudes històrica-
ment com les mines de Fígols.
Són les colònies mineres de
Sant Corneli, Sant Josep i la
Consolació, nuclis històrics de
vida i de treball de tot un col-
lectiu que dia rere dia s’endin-
sava a les boques d’un infern
que ni Dante hauria imaginat
per, mastegant la pols, extreu-
re’n les anomenades pedres de
foc. Amb la cara ennegrida, en-
corbats i arrossegant el cos
trencat pel cansament, es veien
sotmesos a unes condicions de
vida infames i contemplaven
amb temor com la progressiva
mecanització innovadora de les
fàbriques i tallers condemnava
a l’atur cada cop més treballa-
dors manuals. Amb La fornera i
el vell talp, la història de tres ge-
neracions de miners a la conca
del Berguedà, F. Xavier Pardo

(Barcelona, 1948) ret homenat-
ge a aquests homes que, amb
unes vides endurides per la fei-
na, ens han deixat com a llegat
alguns dels millors i més durs
afanys socials i productius de la
humanitat.

Esperonat per la seva volun-
tat i fortalesa, un home corre i
salta de vorera en vorera i d’a-
magatall en amagatall pels
carrers de la fortificada Barce-
lona de l’agost del 1835. Obrer
il·lustrat i insurrecte, es vana-
gloria que “ara els patrons i els
frares ja saben que l’espurna de
la seva supèrbia cala en l’estopa
dels famolencs oprimits”. Ha
participat en l’amotinament en
una plaça de toros i, juntament
amb altres treballadors insur-
gents, ha arrossegat fins a la
porta del convent dels francis-
cans el cap i la cua d’un toro.
“Mentre el poble disposa de
carn fresca només dos dies al
mes, ells en tenen cada matí i
de la millor”. Ara haurà d’esca-
par i amagar-se sota terra, com
una rata, com un talp. És així
com Tomeu, després de recór-
rer senders i boscos, arriba a

Berga i comença a exercir de
miner en unes terres que, amb
els anys, anirien omplint-se de
pous i precàries galeries per
extreure de les entranyes de la
terra una substància tan pro-
ductiva. Passa el temps i d’a-
quell pròfug barceloní ja no-
més en queda un home exte-
nuat al qual el cor li batega
només per la voluntat d’eradi-
car les injustícies, una voluntat
que heretaran Bonaventura, el
seu fill, i Aurora, la seva néta.

LA SEGONA GENERACIÓ
La lluita, la causa, la fraternitat,
eren paraules que Bonaventura
estava acostumat a sentir de la
boca del seu progenitor. El noi,
durant molts anys, pensà que
cap d’aquells mots es correspo-
nia amb la realitat que l’envol-
tava i que eren conceptes que
feien referència a fets passats
en ciutats evocades: París, Vie-
na, Palerm, Manchester... L’in-
grés a la realitat del carbó i els
canvis polítics i socials de finals
del segle XIX faran, però, que
desenvolupi el mateix desig
d’igualtat social que tenia el

seu pare i que, de nou, el
transmeti als seus descendents,
en aquest cas a la seva filla, una
dona díscola que exerceix de
fornera a la colònia de Sant
Corneli, a Cercs. Ara bé, a l’o-
brador no s’hi cou només pa,
sinó també la revolta que es-
clatà a l’alt Berguedà el gener
del 1932 i que va ser ofegada
pels batallons d’infanteria sota
les ordres del general Batet. Pe-
rò aquells no serien els episodis
més durs i sanguinaris que
viuria la família d’en Tomeu.
Encara els esperaven la Guerra
Civil, la profunda i implacable
repressió del nou règim i, fins i
tot, l’horror de la deportació a
Mauthausen.

Enginyer tècnic i historiador,
F. Xavier Pardo ha treballat a la
indústria i a la formació pro-
fessional i ha estat professor
d’història de la tecnologia a
l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Industrial de Barcelo-
na. Autor també d’Assassinat a
l’Escola del Treball i La força del riu,
publicades igualment en la
col·lecció Projecte Solaris, d’Eumo
Editorial, es caracteritza per

oferir als lectors obres profun-
dament documentades i amb
una clara voluntat didàctica.
És per això que La fornera i el vell
talp s’acompanya d’un glossari
i de nombroses i curioses il-
lustracions, com ara l’interior
d’una farga catalana, un gravat
de carlins i frares abraçant-se a
Berga el 1837 i un dibuix d’un
grup de dones empenyent va-
gonetes cap dins la mina a
primers del segle XX. Així ma-
teix, són diversos els lemes
miners i les dites populars re-
produïdes al llarg de les pàgi-
nes que contribueixen a ama-
rar-se d’aquell sindicalisme de
catacumbes.

Tot i aquesta evident volun-
tat pedagògica de rerefons, no
ens trobem pas davant una
obra únicament per a estudi-
ants o interessats en els canvis
tècnics, polítics i socials que
capgiraren Catalunya fa més de
cent anys. És un relat apassio-
nant de les vicissituds d’aquells
homes i dones d’aspecte ferés-
tec i embrutit que, de nit, s’or-
ganitzaven per guardar les pa-
raules perseguides i mantenir
la més elemental de les resis-
tències al davant de les condi-
cions de treball que sofrien i
que, si no hagués estat per la
seva lluita, potser encara pati-
ríem en part. Els devem pros-
seguir la contesa per un món
més just i més lliure.


