
Els neguits del poeta 

 

 Probablement, Francesco Petrarca (1304-1374) va acabar d’escriure el Secretum 

poc abans de complir la cinquantena. No estava, com Dante, nel mezzo del cammin, sinó 

en el moment, força més delicat, d’encarar-se amb l’últim tram de l’existència. Ben 

significativament, Petrarca havia titulat aquesta obra pòstuma com De secreto conflictu 

curarum mearum (Sobre el conflicte secret de les meves inquietuds). Aquest conflicte 

s’expressa en forma de diàleg entre el poeta i sant Agustí. La tria de l’interlocutor i el 

testimoni silenciós de la Veritat, que presideix tota la conversa, ja anuncien al lector que 

es troba davant d’una confessió sincera i, en efecte, Petrarca, dialogant de fet amb si 

mateix, explora el dilema que el tortura: el que enfronta la seva vocació mundana amb 

la seva vocació espiritual. 

 L’acció de l’obra se situa entre el 1342 i el 1343. Petrarca es troba en aquells 

moments en un estat anímic que els antics anomenaven aegritudo i que després es va 

conèixer com a accídia, però amb els símptomes que el poeta descriu, qualsevol 

psiquiatre del nostre temps li diagnosticaria una depressió. Se sent abatut, li pesen les 

desgràcies passades i tem les del futur, odia la condició humana, i el pes de tot això el fa 

gemegar. Sant Agustí mirarà de fer-li veure que la causa d’aquest desordre és que s’ha 

deixat lligar per dues cadenes: l’amor i la glòria, i el compara am un captiu fermat amb 

manilles i grillons d’or que es deixés enlluernar content per l’esplendor del metall i no 

s’adonés que estava pres. Francesco sap que aquestes cadenes són el que dóna sentit a la 

seva vida. Admet, això sí, que la seva ànima es va començar a perdre en el moment 

precís en què va conèixer Laura, però no dubta que l’adoració que sent per ella i la fama 

del cant que ella ha fet néixer, són les parts més clares del seu esperit.  Així, cap al final 

de la discussió, replica les objeccions del sant amb una sentència difícil d’apel·lar: “Jo 

no pretenc pas esdevenir un déu i tenir l’eternitat o abastar el cel i la terra; en tinc prou 

de la glòria humana: per ella sospiro i, essent mortal, ambiciono coses mortals.” A 

l’últim desitja que el seu esperit trobi el camí recte, però ho fa amb el to del que espera 

que Déu hi faci més que ell. 

 Amb el Secretum assistim al naixement d’unes idees que posaran en l’home la 

mesura de totes les coses. Petrarca, que va recórrer els monestirs d’Europa per recuperar 

els escrits dels antics, procura conciliar la força espiritual del cristianisme amb les llums 

de la tradició grecollatina. Per enfrontar-se dialècticament amb si mateix s’arma amb les 



paraules d’Ovidi, Virgili, Horaci, Ciceró, Juvenal, Sèneca, Salusti, de manera que el 

llibre també es pot entendre com un recorregut personal per l’ètica dels clàssics. Ara 

que una obra tan essencial com aquesta es presenta per primera vegada en català, no 

podem sinó agrair a Xavier Rius, traductor, prologuista i anotador de l’edició, 

l’elegància que mostra en tot moment en la tria de les paraules i el rigor amb què ens ha 

fet arribar els neguits del poeta.     
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