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La GaLeria

Petrarca i nosaltres

El 6 d’abril de 1327, a l’església de Santa 
Clara, a Avinyó, Petrarca va veure per 

primera vegada Laura i d’aquella troba-
da sorgí l’amor −“la llum que em crema i 
em consum”, diu el poeta− i el llibre que 
comentem. Sis-cents anys després, una re-
vista tan avantguardista com L’amic de les 
Arts en què escrivien els més moderns dels 
moderns (Montanyà, Foix, Guasch, Dalí o 
Garcia Lorca) dedicà les cinc primeres pla-
nes −amb un inèdit de Foix− de l’edició del 
31 de març de 1927 a recordar aquella gus-
pira que generà un dels llibres de poesia 
amorosa més bells de la cultura europea. 
La commemoració és tot un símptoma de 
la vàlua literària de Petrarca i un reconei-
xement de la influència del Cançoner a la 
nostra cultura. Aquells escriptors van fer 
bé de commemorar-ho perquè les dues 
coses −vàlua i influència− eren certes. 

Cal recordar-ho per subratllar la im-
portància de la traducció del Cançoner 
que ha fet Miquel Desclot. Molts han tra-
duït poemes de Petrarca i, a L’art de tra-
duir Petrarca de Gabriella Gavagnin, hi 
ha una antologia de tretze traduccions 
parcials del Cançoner fetes per grans es-
criptors, entre els quals Costa i Llobera, 
Josep Carner, Carles Cardó, Maria An-
tònia Salvà, Osvald Cardona, Narcís Co-
madira o Miquel Desclot. La qualitat de 
la nòmina s’adiu amb la importància del 
text. La traducció que ara es publica és, 
però, l’única íntegra dels poemes en italià 
de Petrarca. Tot un esdeveniment. Però 
què trobarà el lector en el Cançoner? I per 
què se’l considera un gran text?  

El Cançoner inclou 366 poemes de di-
ferents gèneres −“rimes esparses”, en diu, 
modestament, Petrarca− la majoria dels 
quals, però, estan dedicats a l’amor del 
poeta per Laura tal com es produí al llarg 
de 47 anys de la seva vida: el moment en 
què la va conèixer, la dramàtica alternan-
ça de planys i gaudis, l’antagonisme en-
tre la passió i la raó, el dol per la mort de 
Laura, i els sentiments amb què la recor-

dà. Però el lector no hi trobarà una his-
tòria d’amor sinó només els sentiments 
del poeta. De fet, a més, l’anècdota no 
és la qüestió bàsica encara que hagi es-
tat objecte de valuosos estudis, ni ho són 
les fonts literàries dels poemes. Aquestes 
qüestions constitueixen codis impres-
cindibles per entendre el text però no 
són, pròpiament, la informació del text. 
És com la necessitat de saber un idioma 
−aquí, els codis− pel que és, de fet, l’es-
sencial: entendre què et diuen. 

I el que diuen els poemes de Petrar-
ca i el que identifica la seva qualitat és el 
que a la introducció −per cert, excel·lent− 
de Miquel Desclot en diu la capacitat de 
“trenar el relat a través dels instants lírics” i 
això, precisa, “encara avui resulta moder-
níssim”. És a dir, la capacitat de Petrarca 
de comunicar al lector tota la complexi-
tat, tota la intensitat i tota la singularitat 
d’aquests moments que doten els versos 
“d’una vigència intemporal, [...] universal” 
que ens permet reconèixer-los com a part 
de la nostra experiència: la passió, la cul-
pa, la insatisfacció, l’esperança, la fascina-
ció o l’enyorança. Sentiments contradicto-
ris com els nostres. Ho fa amb una càrrega 
retòrica notable −“tremo a mig estiu, cre-
mo a l’hivern”− que, però, no l’ofega. La 
utilitza “saltant-se totes les regles de la 
construcció” afirma Eco quan el comenta 
aconseguint que el poema −ritme, rimes, 
musicalitat− tingui la qualitat que el fa 
únic. Certament no són confidències pri-
vades, perquè tot sembla cisellat sobre un 
marbre amb un traç elegant que ell voldria 
“clar i net”. Cosa que no passa sempre i Pe-
trarca es dol de no aconseguir-ho. 

Pel que fa a la traducció, Palol opta per 
mantenir els valors formals del text, una 
opció que paga un doble peatge: no po-
der evitar que la lectura sigui difícil −lèxic 
i sintaxi incòmodes− i que, a vegades, es 
desviï de la literalitat del que diu Petrarca. 
Sort que les notes −imprescindibles− aju-
den a entendre-ho.
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