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Antoni Gómez
Ho adverteix Kenelm Foster, un
dels seus biògrafs, en el seu es-
plèndid llibre sobre «il grande Are-
tino» publicat per Crítica (Barcelo-
na, 1989): dues coses hem de tin-
dre en compte de Petrarca com a
home, independentment del seu
mèrit com a persona de lletres: el
seu costum d’autoconfessar-se i la
curiosa coincidència d’ambigüitats
de la seua existència. Petrarca va
cultivar l’autoconfessió en un grau
extraordinari, molt més que qual-
sevol altre ésser humà havia fet fins
aleshores, segons Foster. Aturem-
nos en les paradoxes del cantor de
Laura. En primer lloc, fou un  fer-
vent florentí que va passar la mei-
tat de la seua vida a Provença, com
a conseqüència de l’exili del pare,
un notari i güelf blanc anomenat
Pietro di Parento, que hagué de fu-
gir de Florència.

D’altra banda, gràcies a la seua
amistat amb els Colonna, sobretot
amb el bisbe de Lombèrs, Giaco-
mo Colonna, es guanyava la vida
amb les canongies que li dispensa-
va l’Església. El 1342 Clement VI li
va donar una canongia a Pisa, des-
prés va ser arxidiaca de Parma i
més tard canonge de Pàdua. Cler-
gue encara que laic, renunciant a
ser pastor d’ànimes, doncs, ja que,
segons deia, ja tenia prou amb cui-
dar de la seua. Després va ser un
penetrant investigador de l’anti-
guitat clàssica que mai va haver
d’enfrontar-se a una aula d’estu-
diants. Fou també, per descomptat,
un gran enamorat, platònic, això sí,
de la dona d’un altre. Encara que
cèlibe va ser pare d’un fill i d’una fi-
lla de mares desconegudes; el pri-
mer, de nom Giovanni, la segona,
Francesca. Fills que se n’ocuparen
d’ell fins arribar a vell. El biògraf
conclou: «La impressió que dóna és
la d’una persona menys comprome-
sa que la majoria amb un rol defi-
nitiu de tipus social, religiós o secu-
lar, i amb major llibertat, sense res-
ponsabilitats domèstiques o cívi-
ques». Sobre la seua entrega abso-
luta a la causa de la poesia i l’estu-
di no hi ha dubte. En la Carta a Boc-
caccio, precisament, com a conse-
qüència del retret que li fa l’autor
del Decameró pel temps que va de-
dicar als prínceps que el van pro-
tegir, escriu: «Nominalment jo he
estat amb els prínceps, però, de fet,
són els prínceps els que han estat
amb mi. No m’han entretingut mai
les seues reunions i molt rarament
ho han fet els seus convits. No se’m
podrà mai demostrar una obligació

que m’allunyés, encara que només
fos una mica, de la llibertat i dels
meus estudis».

Francesco Petrarca, el recone-
gut autor dels I Sonetti del Canzo-
niere, Els Sonets del Cançoner, va
gaudir d’una gran llibertat per a fer
allò que més li interessava en la
vida, com a bon poeta: dedicar-se a
l’estudi i la poesia o, amb les seues
paraules, a la filosofia moral i la po-
esia. L’època que va viure fou con-
vulsa (1304-1374); va nàixer a Arez-
zo com a conseqüència de l’exili del
pare de Florència i es va passar
gran part de la seua vida a Avinyó,
a Provença, en els anys previs al
Cisma d’Occident. Sobre la con-
trovertida Laura, símbol de l’amor
impossible de la literatura univer-
sal, i sobre l’existència de la qual
tant s’ha escrit, cal dir que era real,
segons confessa el poeta; s’ha es-
peculat amb Laureta de Noves, que
va donar onze fills a Hugo de Sade.
Laura de Sade, avantpassada del fa-
mós marqués. I per a més maldat i
més insídia, una dona que s’havia
convertit amb el pas dels anys en
una voluminosa matrona com qual-
sevol altra, segons conta Atilio Pen-
timalli que especulaven alguns.
Què mala és l’enveja.

Casualitat, manipulació interes-
sada, atribució errònia? La qüestió
és que la tal Laura va existir i va ser
motiu d’una profunda introspecció
del poeta que va servir per posar
els fonaments de la lírica actual.
Ens hem d’imaginar la seua esca-
lada al mont Ventoux, com un alpi-
nista espiritual, amb una sensibili-
tat quasi moderna, amb el xicotet
volum de les Confessions de Sant
Agustí a les mans. El 26 d’abril del
1336, el poeta comptava amb 32
anys, va ascendir al Ventoux, una
muntanya de Provença de quasi
dos mil metres, i va deixar boca-
badats els seus contemporanis. Per
als alpinistes i senderistes actuals,
Petrarca fou el primer que va gau-
dir de l’excelsa espiritualitat del su-
blim. Una invitació, paradoxal-
ment, a l’exploració del món inte-
rior de l’ànima.

La Carta a la posteritat de Pe-
trarca ens pot resultar moderna
pel seu atreviment estilístic dins
d’allò que hui anomenem litera-
tura del jo, les apel·lacions al lec-
tor, la megalomania biogràfica, la
búsqueda de complicitat amb la
subjectivitat de l’autor. Jo no sa-
bria dir si és la primera autobio-
grafia de la història de la literatu-
ra occidental, o la segona, des-
prés de les Confessions, però allò
que resta clar a hores d’ara és la
seua frescura, uns quants segles
després. Evidentment, el poeta
conta allò que vol contar i dóna la
imatge més o menys idealitzada
que vol donar perquè se sap cons-
cient de la posteritat donada la
fama que aconseguí en vida. Però
l’estil autobiogràfic ens resulta
pròxim, gens llunyà, tenint en
compte que es tracta d’un text es-
crit fa set segles. I que va ser es-
crit orginàriament en llatí!

Per exemple, en la pàgina 31 Pe-
trarca escriu sobre la seua infante-
sa i joventut a Avinyó, a Provença,
i diu que va aprendre «una mica de
gramàtica, de dialèctica i de retòri-
ca, tant com ho permetia la meua
edat, és a dir, allò que se sol apren-
dre a les escoles que, com tu saps, ca-
ríssim lector, és ben poca cosa». Pe-
trarca també ens diu als lectors
«posteriors» que tenia una bona sa-
lut, encara que el seu aspecte no so-
bresortia, que posseia uns ulls
plens de vida i una vista durant molt
de temps agudíssima, que el va
abandonar passada la seixantena i
es va veure obligat a utilitzar ulle-
res (la presbícia li va arribar tard,
quina sort!) i que s’apanyava amb
aliments lleugers i vulgars, tot i que
gaudia amb les amistats i li agra-
dava menjar amb companyia.

Sobre Laura, el gran amor de la
seua vida, el gran mite de la poesia
lírica, escriu: «Un amor ardentís-
sim, però constant i pur, em va fer
sofrir en la primera joventut, i en-
cara hauria sofert més temps si la
mort cruel, però oportuna, no ha-
gués matat la flama que ja s’esmor-
teïa». Expressa ràbia davant l’exe-
crable baixesa «dels delits libidino-
sos» que li causa aquell gran amor,
«vaig rebutjar l’acte obscé aquell
(…), com si no hagués mirat cap
dona». Es confessa un home d’es-
perit irritable. I per damunt de tot
es mostra agraït als senyors que

l’han protegit i li han procurat una
vida de canongies que li ha permés
dedicar-se a la poesia i l’estudi.
«D’antuvi vaig ser sol·licitat per la
distingida i noble família dels Co-
lonna, que aleshores freqüentava la
cúria romana o, millor dit, li dona-
va esplendor».

La Carta a Boccaccio, escrita
com a resposta a una anterior de
l’autor del Decameró (tots dos van
ser grans amics) en la qual ex-
pressava la seua tristor pels dolors
físics que afectaven Petrarca a
causa dels anys, és un tractat so-
bre la vellesa que causa una gran
admiració moral. Boccaccio li
aconsella abstenir-se dels afanys
intel·lectuals i refer la seua exis-
tència a força d’oci confortable i
ensopiment. Tanmateix, Petrarca
és un poeta entregat a la noble
causa de l’estudi i la poesia, deci-
dit a que la mort el trobe en la tau-

la de treball (com així va ser),
doncs la «vellesa és la malaltia del
cos i la salut de l’ànima». En
aquesta breu epístola Petrarca
mostra la influència de Séneca i
Sant Agustí, als qui no deixa d’es-
mentar, en un text elegant i impe-
cable, de finísssimes ressonàn-
cies clàssiques. Es queixa dels ori-
pells, coronat com a poeta a Roma,
«aquella corona no em va aportar
gens de saviesa ni d’eloqüència,
però sí un munt d’envejes i, a més,
em va prendre la tranquil·litat;
així vaig expiar el pecat de la fama
i de l’audàcia juvenil». Petrarca fa
una lloa, una vegada més, al «tre-
ball constant i l’esforç, que són el
meu aliment espiritual».

Comptat i debatut, aquesta feliç
publicació d’Adesiara Editorial,
amb pròleg deVirgil Ani i traduc-
cions del llatí al català de Joan Bas-
tardas i Pere J. Quetglas és opor-
tuna per capbussar-nos en el món
interior i les contradiccions d’un
dels grans poetes i humanistes del
Renaixement que va cultivar com
ningú la tradició epistolar, les au-
toconfessions, i va fixar un prece-
dent de la literatura moderna. En-
horabona a l’editorial per l’avinen-
tesa, pel bon gust dels seus res-
ponsables, que han centrat la seua
mirada en els clàssics, en aquest
cas en un dels grans de tots els
temps, aquell que ens va advertir
que la vida és breu somni.
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HUMANISTA. Francesco Petrarca (Arezzo, 1304-Pàdua, 1374) en un retrat realitzat per Altichiero.
LEVANTE-EMV

Testament vital i literari de Petrarca, aquestes cartes permeten endinsar-nos en el
món interior i les contradiccions del gran poeta del Renaixement que va cultivar la tra-
dició epistolar, les autoconfessions i va fixar un precedent de la literatura moderna.

Que la vida és breu somni

LLIBRES
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Petrarca es confessa
un home d’esperit
irritable que va
dedicar la vida a la
poesia i l’estudi


