
Francesco Petrarca, conegut arreu per 
haver estat el fundador de l’humanisme 
modern i l’autor del Canzoniere dedicat 
a la Madonna Laura, va escriure, en 
successives etapes entre el 1346 i el 
1366, De vita solitaria, un llarg text en 
què s’exalten les virtuts del sojorn retirat, 
allunyat de l’atrafegament, de l’agitació 
de les multituds i de la tendència de la 
gent a polaritzar-se entre la ignorància i 
la vanitat de l’erudició.

Un cop feta una substancial tria dels 
passatges més assenyalats, es publica 
ara aquest Elogi de la vida solitària per 
primer cop en català, quan fa sis segles 
que Ausiàs March difongué la poesia pe-
trarquista per la península Ibèrica.

El text porta una introducció de Jordi 
Llovet –qui també ha tingut cura de 
l’edició–, en què ressalta la síntesi pe-
trarquiana entre el llegat clàssic i el 
cristianisme, i explica la tesi fonamental 
del llibre: la vida solitària no és tan sols 
la més escaient al bon cristià, sinó també 
la més adequada per al perfeccionament 
personal, intel·lectual i creatiu.

El terme elogi –adoptat en la traducció 
catalana– sol portar una contraposició, 
perquè, en principi, no té gaire sentit 
elogiar allò que posseeix un valor propi 
reconegut per tothom. L’elogi com a sub-
gènere té de si mateix aquest caràcter 
paradoxal: és el cas, per exemple, dels 
coneguts elogis de la peresa o de la 
follia. En un món com l’actual, que es 
mou entre l’horror vacui interpersonal i la 
soledat existencial, el fet de titular amb el 
mot elogi un tractat sobre la vida retirada 
és força més cridaner que no en unes 
altres èpoques, en què la vida monacal 
era molt corrent i estesa i en què la vida 
rural o pastoral mantenia un munt de 
gent apartada dels nuclis urbans.

Precisament, bona part de la vigència 
d’aquest text rau en la descripció de 
la vida a les ciutats. Si ho jutgem per 
les característiques que els atribueix, hi 

hauria poques diferències qualitatives 
entre l’ambient i el ritme de les poblaci-
ons del segle XIV i del segle XXI: multi-
tud, enrenou, xivarri; gent enfeinassada, 
atrafegada, aclaparada; vanitat, enveges, 
adulacions; recel, por, inseguretat... En 
contra, hi hauria el desig, més o menys 
sincer i determinant, d’un mode d’existir 
més tranquil, asserenat i plaent; però, 

sobretot –i és això que destaca Petrar-
ca–, la pretensió d’un mode de viure més 
intens, atent, conscient i lliure en el sentit 
de no condicionat. Un mode de viure sol 
que s’oposa a l’excés d’interaccions 
i d’intercanvis interpersonals directes, 
però que també es troba als antípodes 
d’aquesta altra soledat urbana i cibernè-
tica que, mitjançant el comerç imperso-
nal, l’oci multitudinari i les relacions per 
internet, reacciona d’una manera gairebé 
contrafòbica.

Si, per una part, fem extracció dels 
continguts religiosos i sobretot de moral 
sexual; i, per un altra, fem un esforç per a 
eludir el fort component misogin de molts 
passatges, el convit de Petrarca a la vida 
solitària és un convit no gens negligible.

Contra la dispersió, la tensió i el xivarri 
urbà, Petrarca, basant-se en els autors 
clàssics –especialment Horaci, Ciceró, 
Sèneca i Epicur–, proposa el lleure pro-
fitós i plaent, el goig honest, l’actitud 
tranquil·la i reposada, l’esperança fonda, 
la lectura, l’estudi, la contemplació, a 
més del coneixement de si mateix i l’au-
toconsciència.

És seguint Ciceró que el poeta d’Arezzo 
puntualitza que no tota soledat és una 
virtut: la soledat sense lletres és un 
exili, mentre que la solitud amb lletres 
constitueix la pàtria i la llibertat. Pàtria i 
llibertat, tot un eslògan de ressons revo-
lucionaris. Però no hi ha revolució sense 
multituds, per això ha d’acabar acceptant 
que la rebel·lia que implica l’estat solitari 
així com ell el considera, només és per a 
uns pocs, és a dir, per a unes elits.

Sigui com sigui, aquesta solitud no és 
la de l’anacoreta –malgrat que en faci 
servir alguns exemples–, ni molt menys 
la del misantrop. Tant és així que en més 
d’un passatge aquest text constitueix 
una autèntica apologia de l’amistat. És 
novament Ciceró qui ho planteja, utilitzant 
també una suggeridora antinòmia, quan 
afirma que cal cercar un company de so-
litud; i és Sèneca qui arrodoneix aquesta 
idea quan enuncia: “Cap bé no és plaent 
sense un company.”

La soledat més preuada, doncs, és la 
soledat acompanyada d’un estimulant 
paisatge natural, d’un bon llibre i d’un 
company amb qui puguem compartir-ho 
tot plegat.
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