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L'estudiós Josep Romeu i Figueres (Odena, 1917) és autor d'una dila
tada i sàvia obra de recerca en la qual s'ha ocupat del teatre antic, la poesia, el 
llegendari, la lírica medieval, els poetes de cançoner, etc. També ha analitzat 
en diversos llibres de crítica literària l'obra d'escriptors i poetes catalans con
temporanis. Aquest llibre, que ha sortit a la prestigiosa editorial Barcino, reu
neix l'edició crítica, amb un exhaustiu aparat de notes, de 437 composicions 
de gènere divers de l'antiga poesia popular —que es distingeix de la resta de 
la produccció poètica per temàtica, estil i estructura—, amb poemes sencers o 
fragments que temporalment van des del segle XII fms la fi del segle XVI, dels 
quals se'n fa un acurat comentari mètric, formal, estilístic i de contingut. 

Com acabem d'apuntar, els poemes inclouen des de composicions de 
l'època dels trobadors, que traeixen models de llengua occitana, fms a d'altres 
de la segona meitat del segle XVI, més acostades a l'estètica barroca i a la 
influència castellana. Romeu justifica aquest criteri temporal perquè segons 
ell: «a partir de 1580, per posar una data ja acceptada, la poesia peninsular en 
general sofreix un canvi sensible amb l'aparició del barroc [...] En certa mane
ra i en certs aspectes, en comença una altra». Aquesta àmplia antologia és, 
doncs, una mostra d'un gènere poètic antíquíssim, emparentat amb la literatu
ra oral, que més tard fixarà una tradició escrita, amb un gran sentit de per-
vivència, i que ha estat conreat amb èxit des dels orígens de l'idioma. 
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Recordem els casos de Guillem de Berguedà, Cerverí de Girona o les compo
sicions que conté el Llibre Vermell de Montserrat. El poeta oral crea amb lli
bertat, però se cenyeix a uns patrons determinats i sempre busca servir una 
determinada col·lectivitat. Darrere cada obra que Romeu procura identificar 
s'hi reflecteix un patrimoni cultural i lingüístic de primer ordre i aquestes 
composicions expliquen molts detalls sobre el nostre capteniment individual i 
colOlectiu, ja que informen d'emocions, sentiments i referències. Encara que 
per alguns semblin composicions estereotipades, el cert és que es despleguen 
amb tota la seva màgia plena de significats perquè, a cada moment, s'hi entre
creuen elements folklòrics i literaris que toquen de prop o de lluny temes uni
versals. 

Aquesta poesia popular, que el poble ha fet seva de generació en gene
ració, escrita i transmesa per autors anònims, i també per escriptors cultes que 
han volgut imitar-la fins convertir-la de vegades en un híbrid, comprèn diver
sos gèneres, tals com els conjurs, les oracions, la poesia profana de tema amo
rós i satíric (amb molts gèneres i subgèneres), la religiosa, molt unida al calen
dari festiu i devocional marcat per l'església, etc. Un altre tema present en l'o
bra és el de les interferències entre el món popular i el culte, que de vegades 
són difícils de delimitar. Encara que el mot popular sigui controvertit per 
designar aquests tipus de composicions, Romeu, en l'estudi inicial, fonamen
ta la seves teories sobre les convergències i divergències entre la literatura 
popular i la tradicional, amb una solidesa bibliogràfica envejable. El volum 
conté també una valuosa bibliografia i uns índexs de les composicions i de pri
mers versos que fan encara l'obra més atractiva a ulls de qualsevol interessant 
per la nostra vella literatura. 
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