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Darrerament han aparegut dos reculls 
de treballs de Jose Romeu sobre literatu- 
ra catalana de l'elat mitjana i l'edat mo- 
derna: Quatre lectures de poesia medieval 
n'és un; l'altre és Poesia en  el context cultu- 
ral del segle XVI al XVIII, editat en dos 
volums. D'altra banda, hi ha dos aplecs 
més d'articles seus en preparació que no 
sé si s'hauran publicat quan surti aquesta 
ressenya: Estudis de lírica popular i lírica 
tradicional antigues (Publicacions de 1'Aba- 
dia de Montserrat) i Materials i estudis de 
folklore (Editorial Alta Fulla). El conjunt, 
doncs, ens testimonia una llarga i perma- 
nent dedicació a la crítica i la historia de la 
nostra literatura i del nostre folklore. 

D'entrada, l'aplec dels articles de Ro- 
meu ens recorda una cosa que ja sabíem: 
que el1 és, indiscutiblement, un dels grans 
noms de la historio rafia literaria al nos- 
tre país, autor de tretalls peoners que son 
de citació obligada entre els estudiosos de 
la literatura catalana -i també de la cas- 
tellana. Pero, més enlla del legitim desig 
d'ajuntar en series tematicament unitaries 
uns textos dispersos en el temps, i fins 
més enlla de l'homenatge merescut a un 
gran investigador, meticulós i pacient, la 

'ustificació d'aquests volums es troba en 
i a  utilitat i la comoditat del llibre com a 
instrument de lectura i de consulta. 

Aixo és pales sobretot en els dos volums 
d'articles de literatura catalana de l'edat 
moderna. Les Quatve Iectures de poesia 
medieval, de fet, ja es podien consultar 
comodament dins els modelics Analisis i 
comentaris de textos litevaris catalans que 
va editar Narcís Garolera,' encara que 
una de les Iectures -la de Jordi de Sant 
Jordi- només hi apareixia fragmentaria- 
ment. El llibre de Garolera té l'avantatge, 
en canvi, de reproduir, també, dos altres 
comentaris de Romeu sobre poemes de 
Guerau de Macanet i Pere March, que, a 
parer meu, s'haurien pogut incloure 
igualment en aquest nou voium. Sigui 
com sigui, el llibre té prou entitat amb els 
quatre treballs que hi han aparegut final- 
ment reunits. 

Integren aquestes Quatre Iectures ... sen- 
gles comentaris sobre poemes de Ramon 
Llull, Jordi de Sant Jordi, Ausias Marc i 

1. Narcis GAROLERA (vols. 1 i 111, Barcelona, Curial, 
1982 i 1985, respectivament). 
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Joati Rois de Corella. Els treballs tenen en 
corriú la voluntat d'aclarir tots els extrems 
de cada peca i situar-la en el context histo- 
ric j la seva circumstancia concreta. Aixi, 
per al Cant de Ramon,  obra de Llull, Ro- 
meu proposa un canvi de datació ue 
convertiria el poema en un plany pel %a- 
cas del pro'ecte de mantenir una escola 
d'idiomes a/ monestir de Miramar. En els 
Comentaris al canconer de Jordi de Sant 
Jordt, precisa al unes lectures i questiona 
una atribució afpoeta; aspectes que -ac- 
ceptats o no- ja es van poder prendre en 
consideració en l'última edició de Jordi 
de Sant Jordi. (Aprofito per consignar, 
pero, que no m'acaba de convencer la 
interpretació del famós passatge «los gri- 
lloris laugers ara preu més qu.en lo passat 
la bella brodadura)), en que lleugers es fa 
predicatiu del verb prear, entes aquest 
verb com a sinonim de considerar; a mi 
em sembla que el poeta vol dir simple- 
ment que abans li agradaven els vestits 
luxnsos, pero que ara s'estima molt més 

rillons que siguin lleugers.) En el 
:%a?l se tient. un comentari sobre la Si- 
tuació de f jo  amorós e n  el cani XI d1Ausihs 
hlauch, Romeu va desgranant successiva- 
ment els conceptes que apareixen al oe 
ma, tot fent recurs, si s'escau, a aPtre; 
versos del poeta de Gandia ue s'hi rela- 
cionen tematicament. En l 'úhm, al deta- 
llat comentari de Dos poemes de Joan Roís 
de Corella s'afe eixen unes precisions 
cronolDgiques so6re el cicle d'obres refe- 
rides a Caldesa, i s'hi argumenta plausi- 
blement la inclusió del conegut poema La 
sepultura dins el cicle d'obres relaciona- 
des amb Lionor de Flors, dama coneguda 
arnb l'advocació «Flor dlhonestat». 

Com podem veure, en tots els casos es 
tracta de comentaris sobre autors i obres 
cabdals de la nostra poesia medieval. Te- 
nirit en compte que els avatars de la nos- 
tra historia no han permes disposar fins 
ara d'una solida tradició erudita d'estudis 
i comentaris dels nostres textos classics, 
els esforcos de Romeu per analitzar i ex- 
plicar el sentit d'aquestes composicions 
són, realment, molt d'agrair. Les seves ob- 
servacions enetrants són inatacables en 
la majoria $e qüestions. 1 fins si algú pot 
discrepar, de vegades, en alguna interpre- 
tac:ió puntual (per exemple, quan qualifi- 
ca Jordi de Sant Jordi de ((cavaller cortesa 
a I'estil renaixentista)), a la p. 51), s'impo- 
sa la consideració general que tots els co- 
mentaris són un model d'analisi detallada, 
rigorosa i ordenada. 

Es des de l'admiració que em susciten 
els estudis de Romeu, doncs, que em sap 
TU, nomes, que no shagi pogut aprofitar 

acasió per posar aquí totalment al dia el 
contingut d'aquests treballs, a diferencia 

del que s'esdevé en alguns articles de Poe- 
sia e n  el context cultural del segle XVI al 
XVIII. «Els estudis del present llibre re- 
flecteixen l'estat de la qüestió i la biblio- 
grafia consultada)) al «moment de la seva 
redacció o publicació per primera vega- 
da», adverteix el mateix Romeu a Quatre 
lectures ... (p. 11); per aixo, en la reedició 
dels seus articles, només hi ha introduit 
lleus canvis, com ara la correcció d'erra- 
tes advertides; la substitució del mot estro- 
fa per cobla, al segon treball; la introduc- 
ció d'un espai en blanc per a indicar 
ti ograficament la cesura dels decasíl- 
la%+ al segon i quart treballs; o algun 
retoc estilistic menor; i, rnés rarament, la 
interpolació d'alguna frase par a aclarir 
un passatge. 

Fins comprenent la dificultat i els in- 
convenients de revisar articles publicats 
temps endarrere, seria desitjable almenys, 
a l'hora de reunir treballs dispersos, 
entre els nostres estudiosos es ,ener%; 
zés el costum -que em sembla que va 
inaugurar Jordi Rubió- d'afegir-hi un 
apendix amb la bibliografia posterior que 
ha incidit sobre el tema. 1 és que no hi ha 
ningú millor que l'autor per a actualitzar i 
revisar el contingut dels seus treballs. 
Ningú millor que Romeu. doncs. ~ e r  , a  
incloure-ho en uns articles que ificil- 
ment admetran ja una nova redacció. Pen- 
so ara, per exemple, en l'a ortació 
representa un article com ePd1EduarT: 
Verger sobre gLa sepultura» de Roís de 
C o ~ e l l a , ~  que constitueix, des del meu 
punt de vista, una brillant reinterpretació 
del poema comentat per Romeu. 

Si en els comentaris que ens han ocupat 
fins ara el més important eren les inter- 
pretacions critiques, en els dos volums de 
Poesia en  el context cultural del segle XVI 
al XVIII, en canvi, la transcendencia de 
l'aportació de dades de primera ma iguala 
el merit de la interpretació. Aquí sí que 
s'han posat al dia alguns articles. D'un 
d'aquests (Sextines catalanes del primer 
quart del segle XVII), Romeu diu que l'ac- 
tualització s'ha fet «donada la possible vi- 
gencia que encara pot tenir el treball afec- 
tat» (vol. 1, p. 8). Es tracta d'un excés de 
modestia, és clar; tots aquests treballs 
mantenen vigencia (altrament, no hauria 
tingut sentit reproduir-los). 1 aixo em re- 
forca en el convenciment que hauria estat 
desitjable fer l'actualització en tots els ca- 
sos, encara que cal reconeixer que en tots 
els treballs s'hi ha incorporat alguna cor- 
recció menor. 

2. Eduard J. V ~ n c ~ n  .La sepulturan de Rois de Core- 
lla, amb una ostil,la, dins AA.DD., Estudis de literatura 
catalana en {onor de losep Romeu i Figueras, Barcelo- 
na, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1986, vol. 
11, ps. 357-365. 

Ressenyes 



El primer estudi del primer volum, de- 
dicat a la poesia del segle XVI, és un dels 
treballs notoriament més importants de 
Josep Romeu. Joan Timoneda i la ((Flor de 
enamorados)), canconer bilingüe ... és el re- 
sultat d'una magnífica investigació sobre 
els aspectes bibliografics i de contingut 
d'aquest celebre canconer, la compilació 
i l'aprofitament del qual ens apareixen ara 
amb una admirable claredat. La hipotesi 
de Romeu d'una primera edició erduda 
de la Flor ..., datada vers 1557, és iumino- 
sa, i la demostració de la hipotesi, impeca- 
ble. Pero aquest no és solament l'estudi 
més important que hi ha sobre el canco- 
ner, sinó també un treball fonamental so- 
bre Joan Timoneda i el conjunt de la seva 
obra. (Només he de fer constar aquí un 
lapsus insignificant, que el lector potser 
no detectaria pel seu compte, i que apa- 
reix a la p. 55, línia 23: alla on es parla de 
dotze composicions castellanes hauria de 
dir vint.) 

A continuació segueixen diverses mos- 
tres del que ha estat-i és- una recerca 
fructífera de molts anys: l'estudi de la vida 
i l'obra de Pere Serafí. Primerament, hi ha 
l'article Poemes en  castella atributbles a 
Pere Serafí; pero, com és habitual en els 
articles de Romeu, el treball ens ofereix 
molt més del que promet el títol: hi tro- 
bem una completa síntesi de la biografia 
del poeta, l'estudi del canconer musical 
de Pere Alberch Vila,3 la identificació d'al- 
gunes dames versemblantment cantades 
pel poeta i el comentari de les noves poe- 
sies atribuides a Pere Serafí. 1 si en aquest 
treball Romeu ens descobria les dames 
dels seus poemes en castella, en el se- 
güent aplega les notícies que ens han per- 
vingut de Les dames cantades per Pere 
Serafí e n  els seus poemes catalans. Un 
dels poemes catalans que havia aparegut, 
fragmentariament, al canconer de Pere 
Alberch, i finalment en el volum de poe- 
sies catalanes de Serafí, el que comenca 
«Qui vol oyr la gesta...)), és I'objecte del 
tercer dels estudis dedicats al poeta i pin- 
tor cinccentista, en aquest cas des de la 
perspectiva de les fonts (Ovidi, Virgili, 
Garcilaso i Bosca). En realitat, a mesura 
que anem aprofundint més en l'obra del 
poeta d'origen grec, l'estudi de les fonts es 
revela un dels aspectes més roductius 
des del punt de vista investigaBor. El ma- 
teix Romeu ha publicat, fa relativament 
poc, un treball excel.lent en aquest sentit, 
que em sembla que hauria encaixat per- 

3. Potser hauria estat oportuna, aquí, una remissió 
cn apcndix a un article de Josep M. GREGOR~, Notes per a 
l'estrtdi de la ~nus ica  del renaixement a Catalunya: Pere 
Alberch i Ferrament, alias Vila (1517-1582) i la nissaga 
vigalana dels organistes -Vila>,. .Ausax, XIII/lZO 
(1988). ps. 61-74. 

fectament a continuació dels que tot just 
he esmentat: Pere Serafí, ~ C a n t i c h  de 
amors»: analisi i context petrarquista i re- 
n a i ~ e n t i s t a . ~  1 puc anunciar també l'apari- 
ció d'un altre treball, aquesta vegada de 
Joan Alegret, sobre la influencia de Pietro 
Aretino en Pere Serafí, a la revista «Estudi 
General», 11 (1992), ps. 81-89. 

Després d'un breu repas Sobre els primi- 
tius plecs solts catalans amb contingut 
poetic, que caldria valorar sobretot pel 
moment en que va ser publicat (1972), 
quan molts treballs que avui podem fer 
servir amb profit encara no havien vist la 
llum, l'article Bandolerisme i ((periodis- 
me)) al segle XVI ... dóna a coneixer sis 
plecs solts oc coneguts que giren al vol- 
tant d'uns Lts esdevinguts el 1573. Aquest 
estudi és  parcialment nou, h i t  d'una am- 
pliació de l'article originan. 

El se on volum de Poesia e n  el context 
culturaf. .  aplega quatre estudis sobre poe- 
sia catalana dels se les XVII i XVIII. El pri- 
mer, Sextines cata&nes del primer quart 
del segle xvrr -també actualitzat-, és un 
exemple d'explicació exhaustiva i detalla- 
da de les característiques d'aquesta forma 
metrica, així com de la seva historia en la 
nostra literatura, des dels rimers exem- 
ples coneguts -vinculats a lírica de cer- 
tamens- fins als més recents, estricta- 
ment contemporanis. En apendix, es 
transcriu aquí una altra sextina que no 
figurava a la versió original. Curiosament, 
l'estudi de Romeu, al seu torn, va suscitar 
en alguns poetes el desig de compondre 
novament en la forma metrica dlArnaut 
Daniel (cf.  11, ps. 34-55). Ho degué afavo- 
rir segurament el fet que en aquells mo- 
ments, en poesia, ens trobavem en l'apo- 
geu del que es va anomenar formalisme, 
corrent que sovint tendia a l'experimenta- 
lisme o al virtuosisme metric. 

Poesies e n  catala de LIovenc Matheu i 
Sanc és el segon capítol d'aquest volum. 
Fruit d'una recerca de molts a n y ~ , ~  és un 
estudi de la vida i l'obra (en castella, llatí i 
catala) d'aquest escriptor valencia de mit- 
jan segle XVII, seguit de l'edició de tota la 
seva producció poetica catalana, inedita 
fins que Romeu la va publicar. Potser el 
fet que l'estudi a aregués en forma d'arti- 
cle Be revista (iris ~ E l s  Marges.. justa- 
ment) i dividit en dues parts va impedir 
llavors que obtingués e reconeixement 
que es mereixia. Pero, de fet, constitueix 
una excel.lent edició -1'única que tenim- 
de l'obra catalana d'un escriptor que no 
és gens menyspreable. En aquesta ocasió, 

4. ~Estudis de Llengua i Literatura Catalanes*, XX 
[Miscel,linia loan  Bastardas, 31, 1990, ps. 11 1-131. 
5. Ja s'hi referia Jordi Ruai6, Literatura catalana, dins 

Guillem DIAZ-PUJA [dir. Hzstoria general de las literutu- 
ras hispánicas, Barcekna; Barna. 1953, p. 596. 
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encara, s'han pogut esmenar algunes erra- Insistiré en aquesta línia d'argumenta- 
tes que s'havien escolat a la primera edi- ció perque em sembla que és l'aportació 
ció. mes positiva que puc fer en la recensió 

Seguint un ordre cronologic, ens tro- d'alguns treba 1s ue -diguem-ho d'una 
bem després arnb lJestudi i l'edició d'uns vegada- haurien 2e ser materia obligada 
Versos commemoratius de la fundació de d'estudi per a tots els investigadors, i aspi- 
la primera pedra del nou temple de la Mer- rants a investigadors, de la nostra historia 
ce ( 1  765).  En la inclusió, ara, d'aquest ar- literaria. 1 hi insistiré no pas perque consi- 
ticle dins el volum s'ha hagut de prescin- den que aquel1 és un aspecte essencial del 
dir, naturalment, de les il.lustracions que llibre ue estic comentant; només faig 
enriquien la primera publicació del tre- unes rehexions tangencials que m'han es- 
ball. Segueix tenint el valor indiscutible tat suggerides er  aquests textos. 
d'haver exhumat un canqoner fins llavors Certament. eys estudis de Josep Romeu 
ini:dit, arnb un completíssim estudi -en- es justifiquen a si mateixos per la carrega 
tre altres coses, hi ha unes pagines molt d'informació positivista que ofereixen; 
útils sobre les normes de versificació de perque, en rigor, no hi ha aquí l'anim 
l'edat moderna- que abraqa tots els as- d'entrar en una analisi de conjunt de la 
pectes que tenen alguna relació arnb el poesia de l'epoca moderna. Per aixo, les 
terna. Com sempre, és ple d'informacions referencies que sol fer a aquest marc no 
interessants i notícies erudites. Més fragil defugen el que en podríem dir la interpre- 
en1 sembla, en canvi, l'analisi lingüística, tació tradicional: al Proemi hi llegim que 
mediatitzada per la consideració del que les obres estudiades van ser com ostes 
avui és correcte o incorrecte en catala 1 udurant tres segles llargs de decalencia 
d'altra banda, és en aquest treball on es lingüística i literaria)), un «temps en el 
manifesten arnb més claredat alguns judi- qual es produ'iren [...] testimoniatges es- 
cis de valor molt arrelat en la nostra histo- parsos d'una voluntat de supervivencia i 
rivgrafia que, des del meu punt de vista, d'afirmació de les arrels., etc. (1, P. 5). En 
constitueixen un llast que lleva al conjunt fi, encara que el llibre no s'intitu i Poesla 
una art del valor que mereixeria. de la Decadencia, potser hi hauríem de 

~ ' [ i  tornaré a referir immediatament. veure igualment un cert desig dJemfasit- 
Pero abans he de fer un esment a l'últim zar-la, aquesta interpretació tradicional, 
treball del segon volum, i que és també quan l'autor es refereix als «tres segles 
l'írltim que va apareixer publicat de tota la clau de la real decadencia [el subratllat és 
serie reunida aquí: Poemes inedits d'lgnasi meu] que travessaren la nostra llengua i 
Ferreres, escriptor catala del segle XVIII. En les nostres lletres)) (1, p. 8). I 

la linia dels anteriors, es tracta d'un docu- Doncs bé; a mi em sembla més real, i 
mentat treball sobre aquest poeta i sobre més interessant, la continu'itat de la lite- 
la societat Comunicació Literaria i els ratura catalana que no as la seva deca- 
seus membres, arnb l'edició de catorze dencia. Que se'n pot tro%ar, de decaden- 
composicions poetiques inedites de Ferre- cia, és innegable: al segle XVIII no hi ha 
res que augmenten el corpus de les obres cap regió catalana que es pugui compa- 
que fins ara li coneixíem. rar, des del unt de vista literari, amb la 

Tornem, pero. a la qüestió més eneral Valencia defsegle xv. Ara: si aquest fet 
que apuntava ara mateix, la dels juficis de fos tan definitori de la nostra literatura 
valor que crec que interfereixen en una moderna, com ens explicaríem la supe- 
adequada comprensió de la nostra litera- rioritat de la literatura que es fa al Princi- 
tura de l'edat moderna. En aquest cas, pat a la primera meitat del segle XVII en 
diria que la clau a areix en algunes consi- relació arnb la que es fa, al mateix lloc, a 
deracions generaE de Romeu que mor- la segona meitat del segle xv? O arnb la 
tren un cert rebuig de l'estetica del bar- que es fa a la primera meitat del segle 
roc, alhora que traeixen les seves XIX? Que potser Joan Berenguer de Mas- 
preferencies, ben legitimes, pel segle XVI dovelles o Joaquim Rubió són millors, o 
-reforqat pel prestigi del renaixement. més importants, que Vicent Garcia o 
Abans, de tota manera, m'explicaré: és Francesc Fontanella? 
ben lluny de la meva intenció la pretensió Pero no és pas pel desacord en la valo- 
que els estudiosos del barroc siguin admi- ració literaria d'uns determinats autors 
radors incondicionals de la cultura del -una qüestió, al capdavall, opinable- que 
segle XVII o aferrissats propagandistes del la idea de decadencia és rebutjable, sinó 
neobarroc. No propugno pas aixo, doncs, per les conseqüencies que té l'adopció 
sinó tan sols que s'estudii aquesta epoca d'un tal concepte com a instrument d'ana- 
sense tenir en compte les censures que lisis de la realitat historica. El terme deca- 
altres opcions estetiques i determinats en- dencia, efectivament, no és innocu, sinó 
focaments crítics han aconseguit de vin- entre altres coses un obstacle per a enten- 
cular-hi injustament. dre el barroc, que va constituir per a la 
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cultura catalana un pro rama -o un mo- 
dg de!, si més no- de mo ernització. 

Es per l'assumpció generalitzada del 
terme decadkncia que la vindicació de la 
tradició nacional entre els poetes catalans 
del segle XVI ens apareixia, fins ara, corn a 
medievalisme rutinari; que la castellanit- 
zació del catala literari al segle XVII, en 
lloc de veure-la corn una manifestació 
d'ambició literaria, ens semblava una 
mostra de pobresa lingüística; que la rei- 
vindicació de l'ús del catala entre els nos- 
tres escriptors de finals del XVIII la troba- 
vem, anacronicament, una actitud 
progressista i no una remora antiil.lustra- 
da; que creiem descobrir recedents de la 
Renaixenca alla on no hi gavia sin6 mani- 
festacions de continui'tat i, mentrestant, 
ens negavem a veure que la Renaixenca 
arrenca, en realitat, dels romantics tar- 
dans del xrx ... Algun dia m'entretindré a 
explicar algunes distorsions indiscutibles 
a que ha ortat I'assumpció acrítica del 
concepte f e  decadencia. Ara ja mJhe allar 
gat rou. massa i tot. Pero el cert és que 
explcar 'la literatura catalana de l'edat 
moderna a partir de la idea de decadencia 
és fer marrada. Decididament, no em 
convenc gens l'analisi de les obres litera- 
ries bair6ques corn unes manifestacions 
que reflecteixen la resistencia vatriotica 
d'uns quants escriptors ai'iiats conscients 
de l'ensulsiada general. 

No dic que Romeu signés aquesta frase, 
és clar; faig caricatura. Pero sí que, paral- 
lelament a aquesta percepció, trobem de 
vegades prejudicis historiografics, estetics 
o lingüístics que ens impedeixen de consi- 
derar les obres tal corn són. Jo, aImenys, 
ho crec així. Deixeu-me'n posar un pare11 
d'exemples, trets del segon volum, el ue 
agrupa els estudis sobre textos dels seaes 
XVII i XVIII -que és on apareixen més re- 
trets envers les obres i l'ambient literari i 
cultural dels Paisos Catalans en general-, 
i concretament del treball sobre els versos 
dedicats al nou temple de la Merce. 
Fixem-nos que I'article conté, pels motius 
indicats, observacions que no són prou 
coherents: «la participació catalana del 
nostre canconer odem dir que es destaca 
favorablement &ns la llengua del seu 
temps, d'ús familiar, pero d'escas conreu 
literari autentic, practicament redui'da al 

genere religiós, al satíric, a l'humorístic i 
de circumstancies ... » (11, p. 1 13). Per que 
destaca? Que no és aquest canconer un 
text religiós i de circumstancies, corn ejs 
queja ens ha dit Romeu que abunden? Es 
clar que sí. Pero és que el marc d'una 
decadencia omnipresent forca el topic: to- 
tes les obres d'aquesta epoca destaquen 
sobre un fons teoricament buit. 1 encara 
ens podríem preguntar: quin seria, doncs, 
el conreu literari autentic, a mitjan segle 
XVIII? 

Del mateix treball és aquesta mostra de 
caracterització del barroc en termes gai- 
rebé exclusivament negatius: «els quatre 
sonets són, en principi, els més decidida- 
ment barrocs [...]. Tanmateix, la peca 
d'expressió estilísticament més violenta és 
l'octava castellana núm. 6, per la seva de- 
liberada obscuritat, el seu conceptisme 
rebuscat, la vacui'tat, la construcció tan 
artificiosa, l'hiperbaton extremós, els inci- 
sos, I'amanerat preciosisme, 1'el.lipsi for- 
cada [...l. Hi ha, evidentment, sobretot en 
els poemes castellans, vicis propis del bar- 
roc, bé que atenuats, corn un cert recio- 
sisme, i altres menes dafectació, % byi- 
dor de contingut ... » (11, ps. 115-1 16). Es 
evident que una definició del barroc ex- 
clusivament en aquests termes no perme- 
tria mai, per exemple, descobrir-hi el que 
o crec que va ser, essencialment: un am- 
iciós pro rama de dinamització cultural L .  

per a totaja societat. i que a través de la 
seducció artística es proposava inculcar 
els valors de la modernitat des d'una pers- 
pectiva basicament catolica. 

Ja he remarcat abans, pero, que ni Ro- 
meu s'havia proposat amb aquest llibre 
donar una interpretació de conjunt de la 
poesia catalana de l'edat moderna, ni se- 
ria just valorar un recull de treballs tan 
transcendentals per al coneixement de la 
nostra historia literaria des d'aquesta 
perspectiva reduccionista. Més encara: es- 
pero que aquests reculls no representin la 
culminació d'una carrera investigadora, 
sinó una manifestació de maduresa que 
tots puguem veure coronada per l'edició 
de l'obra poetica de Pere Serafí en que 
Josep Romeu ha estat treballant al llarg 
de tants anys. 
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Edició bilingiie de Cristina Barbolani. Madrid, Ediciones Cátedra, 1991 («Letras 
Universales)), núm. 159). 227 ps. 

Les edicions de les obres de Manuel de casses; per aixo és un cas excepcional 
Cabanyes han estat sempre limitades i es- l'aparició de Mirra, una de les millors 
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