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A la seva mort, el 19 de juliol de 1374,
Francesco Petrarca va deixar-nos en
herència un fabulós llegat humanis-
ta, sobre el qual s’ha fonamentat

bona part de la cultura europea fins als nos-
tres dies. L’humanisme de Petrarca és fruit
de la síntesi entre la tradició cristiana i el re-
descobriment de la cultura grecollatina. Un
cristianisme fervent i genuí... gairebé primi-
tiu, en què la relació directa amb Déu atri-
bueix la centralitat de l’Univers a l’individu.
I una mirada inquieta, curiosa i cosmopolita
sobre el món clàssic, que reivindica l’home
com a subjecte actiu en la natura.

PER TOT PLEGAT, AMB AQUESTA REIVINDICACIÓ d’uns
valors més propers a la realitat humana, Pe-
trarca esdevé un dels patriarques del Renai-
xement. I, en aquest sentit, tan sols caldria
recordar algunes de les seves obres en llatí,
com De vita solitaria (1326), on enalteix la
solitud, la meditació i la consciència indivi-
dual, i Secretum meum (1342-1343), on hu-
manitza la vida enfront l’hermètica ortodò-
xia catòlica.

EN QUALSEVOL CAS, PERÒ, ÉS PROBABLE que la seva
obra cabdal sigui el seu Canzoniere, escrit en
italià i que fixa el cànon poètic europeu fins
al segle XX. Els seus sonets estan dedicats fo-
namentalment a Laura, però són una exal-
tació del conjunt de la passió amorosa hu-
mana.

LAURA ÉS, DONCS, UNA DONA CONCRETA, però
també un model abstracte, que sintetitza la
bellesa femenina clàssica i les virtuts cristi-
anes. Un model de donna angelicata que té
els seus antecedents en la poesia trobado-
resca occitana. Una interpretació d’arrel pla-
tònica, on la dona és portadora d’una mena
de poder miraculós sobrenatural, que –atès
el seu origen diví– actua com una llum d’es-
perança entre els homes.

L’IMPACTE DE L’OBRA DE PETRARCA és tan extra-
ordinari que ja en el mateix segle XIV és tra-
duït al català per Bernat Metge. Els lligams
entre Catalunya i Itàlia sempre han estat
molt estrets i, com és ben sabut, són especi-
alment intensos en aquells segles finals de
l’Edat Mitjana. Així, per exemple, algunes dè-
cades més tard, Ausiàs March encarnarà

aquesta influència petrarquiana i esdevindrà
una figura emblemàtica del Renaixement en
el conjunt de la cultura catalana. En el seu
cas, l’antropocentrisme humanista adqui-
reix un to especialment realista. De fet, mal-
grat donar continuïtat a la tradició trobado-
resca de l’amor cortès, renuncia a les idea-
litzacions platòniques i intenta entendre la
psicologia femenina. De tal manera, que la
dona esdevé molt més real..., amb les seves
virtuts, però també amb els seus defectes.

ELS LLIGAMS AMB ITÀLIA EXPLIQUEN bona part de
l’esplendor cultural –i també econòmica–
d’aquella València del segle XV. De fet, men-
tre el Principat de Catalunya es dessagna en
una interminable guerra civil (1462-1472),
València esdevé la capital financera de la Co-
rona catalanoaragonesa.

PERÒ AQUESTA ACUMULACIÓ DE RIQUESA atreu la
cobdiciosa mirada dels Reis Catòlics. Els
préstecs exigits pels monarques devoren l’es-
talvi i, per tant, la capacitat d’inversió de
l’economia valenciana. Una economia que no
pot seguir el ritme de la modernitat dels seus
competidors comercials italians.

COM EN TANTS ALTRES MOMENTS de la història, la
monarquia hispànica anteposa els seus inte-
ressos polítics a les necessitats econòmiques
dels seus súbdits. I tal vegada perquè són
conscients que els seus problemes econò-
mics tenen un origen polític, els valencians
de principis del segle XVI es plantegen una
alternativa política, per intentar no perdre
definitivament l’estela de la modernitat eco-
nòmica. Una alternativa que recerquen en la
seva pròpia tradició institucional i jurídica,
que coincideix amb la modernitat política de
les grans ciutats italianes d’aquell període.

AIXÍ, L’EMPOBRIDA MENESTRALIA VALENCIANA s’aca-
barà agermanant per reclamar una ciutat
lliure, governada per la justícia del poble;
però els grans propietaris valencians, recol-
zant-se en el poder militar de la nova mo-
narquia hispànica, acabaran ofegant en sang
els agermanats. Tal com succeirà, per exem-
ple, el 18 de juliol de 1521 a la batalla d’Al-
menara (Plana Baixa). Un dels primers epi-
sodis d’una llarga tradició de la qual els Paï-
sos Catalans encara no ens hem alliberat.

LA BATALLA D’ALMENARA,
EL 18 DE JULIOL DE 1521 Oriol Junqueras Historiador

D’italiana mida

“L’impacte de l’obra de Petrarca
és tan extraordinari que ja en el
mateix segle XIV és traduït al
català per Bernat Metge. Els
lligams entre Catalunya i Itàlia
sempre han estat molt estrets”

VOLTA D’HORITZÓ

Malalties
com a
record
de viatge

J.J. Navarro
Arisa

Quan els viatges exòtics i
d’aventura encara no s’havien
posat de moda, els afortunats
que teníem la sort de poder-
ne fer algun ens vèiem obli-
gats a sentir tot un seguit
d’històries de por que ens
advertien de totes les malal-
ties que podíem agafar
només de treure el nas en
un país o zona del món llu-
nyà. Tot i que no agaféssim
res, el perill era ben cert. El
món és ple de petits insec-
tes i bestioles que, només
amb una picada, ens poden
fer agafar malalties de
símptomes espectaculars i
curació molt llarga i difícil.
Tanmateix, els viatges exò-
tics i anomenats d’aventura
s’han convertit en una
moda que atrau molta gent,
i no necessàriament només
uns quants privilegiats. I el
més curiós de tot és que, a
mesura que augmenta el
risc de portar desagrada-
bles records de viatges en
forma de microbi o virus, la
informació sobre aquests
perills ha desaparegut pràc-
ticament del panorama.
Ara, quan un conegut ens
diu que se’n va a fer un viat-
ge exòtic o simplement llu-
nyà, a tothom se li acut dir-
li que vagi en compte amb el
terrorisme, la delinqüència
o la inestabilitat política,
però gairebé a ningú li
passa pel cap demanar
coses com ara “Ja saps si
t’has de vacunar?” o “Ja has
sentit que en aquell país hi
ha força casos de malària?”
Res no ha de frustrar les
il·lusions ni la curiositat
dels viatgers intrèpids, però
cal fer el possible perquè la
salut pugui viatjar amb bit-
llet de tornada garantit. No
té gens de sentit que una
malaltia exòtica esdevingui
una amenaça tan perillosa
com la fatalitat del terroris-
me i que, per manca de cura
o d’informació, es convertei-
xi en un mal record de viat-
ge que potser no serà possi-
ble oblidar. Al cap i a la fi, els
millors viatgers han estat
sempre els qui amb més
cura han preparat els seus
periples, i també han tingut
en compte els perills per la
salut que hi poguessin tro-
bar. Bon viatge a tothom, i
bona salut per tornar.

Unaltre18dejuliol
Se celebra una altra edició de
la Universitat de la Pau. N’he
estat parlant amb Vicenç Fisas,
de qui ens va ser tan difícil
posar a la venda un llibre edi-
tat legalment, El poder mili-
tar en España, tema tabú
abans i no sé si ara. Li co-
mento com és de bèl·lica la
jerarquia eclesiàstica espa-
nyola, hereva de la carta
col·lectiva dels bisbes espa-

ara els denuncien... no per
terroristes sinó pel fet que
no pertanyen a la única reli-
gión verdadera. Consti que
entre cristians de base i fi-
dels sense etiquetes hi he
trobat sempre la millor gent
del món. I que quan parlo de
les actituds segregadores,
excloents, roucovarelianes,
em refereixo únicament a
un segment de la jerarquia

que donava suport, un altre
18 de juliol, al Glorioso Alza-
miento Nacional, a favor de
Franco, Caudillo de España
por la Gracia de Dios. La his-
tòria els agermana amb els
fanàtics que practiquen el
terrorisme dels talibans o
dels que assassinaven a Ko-
sovo; amb personatges sinis-
tres com Bin Laden o com
els fanàtics que fan esclatar,

en nom de causes segura-
ment justes, que d’aquesta
manera desqualifiquen, als
autobusos amb criatures de
Jerusalem. La vella, però no
bella, dita llatina “Si vis
pacem para bellum” ha por-
tat a justificar realitats tan
bèsties com Guantánamo.
La memòria històrica fa mal
a qui practica la violència i la
guerra, físiques i verbals.

FANATISME RELIGIÓS Ignasi Riera Escriptor

nyols atiada per dos carde-
nals catalans, Gomà i Pla i
Daniel, i signada per tots
ells, llevat del de Vitòria i de
Vidal i Barraquer. El fanatis-
me religiós continua corcant
la possibilitat de la convivèn-
cia col·lectiva. Els terroris-
mes que han segat vides i
han segrestat persones són,
també, fills de la Inquisició i
han estat beneïts pels que
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