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E S P E C T A C L E S  /  t e a t r e

Josep Romeu i el vers
per Lluís Cabré

Cap allà al 1978, els matins de dimarts i dijous, en al-
guna aula de la Universitat Autònoma, hi feia olor de fum 
de pipa: de la pipa del professor Josep Romeu, carregada 
amb picadura, i d’unes quantes pipes més dels alumnes 
que s’afegien a la narcòtica barreja d’aromes i fortors. Era 
el curs introductori a la literatura catalana medieval. A 
quart i a cinquè de carrera, Josep Romeu explicava matè-
ries predilectes, com ara el teatre de tradició medieval, la 
poesia popular o la tècnica d’edició de textos. En aquest 
curs de tercer se les havia amb una feina més difícil: havia 
de descobrir un món ignorat per la majoria dels qui l’es-
coltàvem, perquè en el batxillerat que arribava fins a sisè 

i COU no hi havia rastre de Bernat Metge o del Tirant lo 
Blanc, posem per cas, i divulgar amb gràcia i ponderació 
és la pedra de toc d’un professor. Seguia la Història de 
Martí de Riquer —els tres volums de 1964 que comprà-
vem per llegir-los a casa— i ho feia amb parsimònia, si 
bé se li escapava el deix d’un somriure quan destacava 
que Llull va tenir cinc vegades la visió de Crist en creu a 
l’edat en què els homes poden patir crisis de maduresa 
(encara que de seguida ens deia que llegíssim els estudis 
d’Armand Llinarès i Robert Pring-Mill) o quan subratllava 
la cèlebre frase de Metge «Ço que veig crec, e del pus no 
cur» i li brillaven els ulls. Els comentaris irònics, els feia 

Josep Romeu i Figueras (1917-2004) sentia una gran passió per la poesia i per la forma del vers. Avui en dia és tan estrany trobar 
filòlegs que coneguin a fons la versificació com gent que fumi en pipa. (Foto: Barceló)
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amb bonhomia des de la cadira. Si s’aixecava era per co-
piar a la pissarra un esquema de versificació, i aquí és on 
volia anar a parar.

El doctor Romeu sentia una passió per la poesia i la 
forma del vers. Avui és força estrany trobar filòlegs que 
coneguin a fons la versificació, tan estrany com trobar 
gent que fumi en pipa, o més i tot. Es consultava encara el 
Resum de poètica catalana d’Alfons Serra i Baldó i Rossend 
Llates, de 1932, però els esquemes de Josep Romeu eren 
molt elaborats i perfilaven l’estructura de tots els gèneres 
medievals, des de la viadera i el rondell. Sorprenia que, 
en un curs tan general, parés esment en aquest aspecte. 
No sorprenia tant sabent que havia editat esplèndidament 
el Cancionero musical de Palacio (1965) i que havia escrit 
moltes entrades de la Gran enciclopèdia catalana, comen-
çant per la veu «vers». A casa seva guardava uns fulls amb 
tots els patrons de la versificació catalana medieval, escrits 
amb cal·ligrafia pacient, indicant la construcció de cada 
gènere (amb peus, cua, refrany i retronxa, quan calia) i 
il·lustrant amb versos antics els fenòmens més habituals 
del contacte vocàlic, llicències poètiques incloses.

Aquesta faceta de la dedicació de Josep Romeu pot-
ser es remarca poc, perquè no publicà mai un manual de 
versificació, desgraciadament. Ajuda a entendre algunes 
tries del seus articles crítics sobre poesia antiga i contem-
porània. Li agradava en particular la dansa de Pere Ale-
many inclosa al Cançoneret de Ripoll (editat pel seu mestre 
Jordi Rubió i Balaguer i, després, per Lola Badia, deixebla 
de Martí de Riquer i Josep Romeu), perquè hi sabia veure 
la delicadesa del diàleg de la dansa amb el poeta apro-
fitant la retronxa de la frase «us diray». D’això, en deia 
una cèl·lula lírica, i solia trobar-la en els refranys de les 
peces cultes o populars. Comentà el vers «Jus lo front port 

vostra bella semblança», de Jordi de Sant Jordi, segura-
ment perquè havia llegit sovint aquesta poesia fixant-se en  
els versos estramps. Llegint els seus treballs s’aprenen els 
secrets de la cançó paral·lelística en Cerverí de Girona, 
el ritme de gaita gallega d’«El noi de la mare», el valor 
d’un refrany absurd (refrany bagatel·la, en deia), el sentit 
d’algunes cançons amb versificació irregular (o laiades) i 
un etcètera inacabable. No caldria dir que l’atenció al vers 
és essencial en les seves edicions i estudis de la poesia del 
Renaixement (Pere Serafí, Joan Timoneda i el cançoner 
castellà) i del cançoner popular i tradicional (fins al Corpus 
publicat a Barcino l’any 2000). Com que s’havia format 
en bona part al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, i sabia de cor els estudis musicològics d’Higini An-
glès i havia col·laborat amb Antonio Rodríguez-Moñino, 
les formes poètiques de cançoner, la correspondència en-
tre música i vers, li resultaven del tot familiars.

A finals dels anys setanta encara es recordava la polè-
mica que havia creat temps abans un seu article a l’Anu-
ario musical per la rèplica d’Eugenio Asensio, car existien 
les controvèrsies filològiques apassionades. Tampoc no 
era gens estrany interessar-se en les ensaladas de Mateu 
Fletxa «el Vell» o els madrigals de Joan Brudieu. L’atenció 
al vers i la minuciosa observació del cançoner musical de 
Pere Alberch Vila són el teló de fons del magnífic article 
«Poemes en castellà atribuïbles a Pere Serafí», publicat al 
butlletí de l’Acadèmia de Bones Lletres (1975-1976), una 
de les feines prèvies a l’edició definitiva de Serafí per a 
Els Nostres Clàssics (2001). Amb l’estudi del cançoner 
bilingüe Flor de enamorados, Josep Romeu ingressà a 
l’Acadèmia (1972) i des de llavors participà de la tertúlia 
il·lustrada. De les moltes publicacions en col·leccions di-
verses de l’editorial Barcino li havia quedat gravat el rigor 

Església i comunitats jueves i cristianes 
en el món bíblic i postbíblic
El present llibre pretén resseguir el tema de la comunitat i ho fa tant en el 
marc de comprensió d’Israel com en el marc de comprensió de l’Església 
cristiana. De fet, el món judeocristià es configura des del primer moment 
amb tres actors: Déu, la persona humana i la comunitat. La comunitat for-
ma part de la manera de ser de l’home i, també, de la manera de ser de Déu. 
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de Josep Maria de Casacuberta: «entraves al seu despatx 
amb una introducció de cent pàgines i en sorties amb una 
de trenta», recordava als joves.

En aquest viatge a través dels temps de la mà del vers, 
el professor Romeu s’aturà al segle XVII en l’obscur Llo-
renç Mateu i Sanç, no sols per recuperar amb erudició 
una obra de l’època més ignota de la literatura catalana, 
sinó per destacar-hi l’ús de la sextina, la singular forma de 
versificació creada per Arnaut Daniel al segle XII i represa 
per Dant i Petrarca —es conreà en el castellà dels segles 
clàssics i arribà fins a Jaime Gil de Biedma; en català tin-

gué influència des d’Andreu Febrer, a finals del segle XIV, 
i la redescobrí Joan Brossa gràcies al treball de Josep Ro-
meu—. El viatge arribà fins al neopopularisme de Barto-
meu Rosselló-Pòrcel, poeta estimat perquè fou insígnia 
del grup d’editors de la revista clandestina «Ariel» en la 
postguerra (1946-1951), o fins a la precisió sobre els so-
nets de Sol, i de dol, de J.V. Foix, l’amic amb qui havia 
compartit moltes converses al Port de la Selva. En aquest 
estudi concís, de 1985, cenyí cada sonet a un esquema 
de lectura, com si volgués reduir-lo a una forma concep-
tual. De tant en tant, hi trobem perles com aquesta sobre 

1. 1947 o 1948. Grup de 
redactors de la revista 
clandestina «Ariel». Veiem 
Romeu entre Rosa Leveroni i 
Frederic-Pau Verrié.

2. Romeu estudià la precisió 
dels sonets de Sol, i de dol... 
de J.V. Foix, de qui era amic 
i amb qui havia compartit 
converses al Port de la Selva.

3. En un dels darrers retrats, 
el 2004, amb Vicenç Llorca.

1

2

3
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el sonet 35: «El mot maqueis no sabem què significa: els 
nostres diccionaris no l’enregistren, i el mateix Foix no 
recorda si es tracta d’un arbust, un para-sol o una mena 
de barret de l’època.» A la introducció, Romeu hi distin-
geix els esquemes petrarquescos d’aquells en què «[Foix] 
sembla seguir la modalitat dels simbolistes francesos», 
diu amb cautela característica, però assenyalant una pista 
fonamental. 

D’on havia nascut aquest gust per la forma del vers?, 
ens podríem demanar. En primer lloc, és clar, de la ma-
teixa pràctica de la poesia, que Romeu freqüentà de ben 
jove i abandonà a finals dels anys cinquanta (si bé la re-
prengué molts anys després), en un temps en què l’ofici 
de la versificació imperava. Els coneixements històrics  
deuen correspondre a l’etapa de col·laborador i profes-
sor del Consejo (se’n deia així més que no CSIC). A l’inici 
d’aquest moment, Josep Romeu es doctorà amb una 
tesi publicada amb el títol El mito de «El comte Arnau» 
en la canción popular, la tradición legendaria y la literatura 
(1948). Tomàs Carreras i Artau n’era el ponent, però l’ha-

vien assessorada Jordi Rubió, en llargues vetllades a casa 
seva, i Pere Bohigas. Deia el pròleg de Carreras i Artau: 
«El autor de la presente monografía es un joven de treinta y un 
años, doctor en Filosofía y Letras, colaborador oficial del Ins-
tituto Español de Musicología, erudito, crítico literario, poeta 
y folklorista auténtico, quiero decir que, calzando alpargatas 
y armado con el carnet y la máquina fotográfica, ha recorrido 
buena parte del Pirineo catalán para la rebusca de su tesoro 
legendario.» El retrat porta al tresor, i aquest tresor eren 
les versions orals de la cançó, recollides amb constància, 
classificades tipològicament i analitzades d’acord amb la 
forma del vers, la repetició i el diàleg de la peça; més enda-
vant, en el volum s’hi estudia el mite i, encara, el seu ressò 
literari, de Milà i Fontanals a Josep Carner, de Joan Mara-
gall a Josep Maria de Sagarra i altres poetes. Potser aquí, 
en una closca de nou, hi ha una bona part de la trajectòria 
posterior del professor Josep Romeu —qui sap si per això 
reproduïa la forma d’un rondell a la pissarra per als estu-
diants que miràvem de copiar-la, desempallegant-nos dels 
fums de tota mena i de la mandra matinal.

El rigor, l’exigència i la meticulositat que Josep Romeu 
aplicava a les edicions de textos medievals no va trigar a 
traslladar-los a la posada en escena d’unes peces dramàti-
ques que havia recuperat de l’oblit i que van enlluernar el 
resclosit món escènic de la Barcelona sota el règim fran-
quista. No era el seu camp, el de la pràctica teatral, però 
ell va saber envoltar-se de bons professionals per a dur 
a terme aquest rescat que aparentment semblava invia-
ble. Entre 1957 i 1962, Romeu havia publicat, a la col-
lecció «Els Nostres Clàssics» de l’editorial Barcino, cinc 
volumets en dotzè en què recollia el Teatre hagiogràfic i el 
Teatre profà. Altrament, havia publicat la Representació de 
la Mort mallorquina en una revista científica i coneixia bé 
el Ms. 1139 de la Biblioteca de Catalunya, cèlebre recull de 
consuetes tardomedievals i modernes.

Amb aquest bagatge, Romeu va plantejar una tria de 
teatre litúrgic en ocasió de la magna Exposició Internaci-
onal d’Art Romànic, promoguda pel Consell d’Europa i 
presentada a Barcelona el 1961, alhora que es rescatava de 
la indigència un espai d’egregi passat i que la desídia dels 

Josep Romeu i el teatre
per Francesc Massip

temps havia convertit en magatzem d’andròmines: el Saló 
del Tinell o sala de cerimònies de l’antic Palau Reial Major 
dels comtes reis catalans, tot plegat coincidint amb les 
Festes de la Mercè. L’empresa era arriscada, car es tractava 
de breus textos en llatí (De Tribus Mariis i De Peregrino) 
i en romanç (Auto de los Reyes Magos), de desconeguda 
eficàcia dramàtica, ignorats per gairebé tothom. I, tanma-
teix, l’èxit va depassar totes les expectatives possibles, fins 
al punt que les minoritàries representacions programades 
(tres dies) van haver de repetir-se una vegada i una altra 
per donar cabuda al públic que no s’ho volia perdre. La crí-
tica va ser unànime: Martí Farreras, a «Destino», elogiava 
«la tremenda sugestión de esos textos primitivos, su no por em-
brionaria menos poderosa fuerza dramática y la insuperable 
plasticidad simbólica de su desarrollo»; J. Ramón Masoliver, 
a «La Vanguardia», constatava «el éxito de una exhuma-
ción que aconseja otras y sistemáticas muestras», continuïtat 
per la qual també clamava Enrique Badosa a «El Noticiero 
Universal»: «Un logro interesantísimo, y sería una lástima 
que su plasmación se limitara a unas breves jornadas... Es 



57   /   217 Espectacles |  març / 17

algo que debiera permanecer, debiera representarse periódica-
mente y que podría ser el inicio feliz de toda una escuela y de 
toda una tradición de teatro medieval.» Carles Soldevila, a 
«Destino», conjecturava: «Lo que a primera vista y desde 
lejos semejaba una aventura incierta y amenazada de abu     – 
rri miento, ha resultado uno de los sucesos más venturosos y 
acertados de la etapa románica que acabamos de pasar.» Qui 
havia dirigit l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB), 
Frederic Roda, asseverava a «Cataluña Exprés»: «Hemos 
contemplado el nacimiento de una futura tradición. La cali-
dad y originalidad del espectáculo es extraordinaria», i arri-
bava a concloure que, gràcies a aquella iniciativa escènica, 
«la línea de Europa deja a Barcelona dentro de sus fronteras». 
Un èxit tan rotund com inesperat va decidir l‘Ajuntament 
a donar-li continuïtat en el que arribarien a ser fins a nou 
cicles de teatre medieval (1961-1969), sempre en ocasió 
de la festa major barcelonina, mentre que per Setmana 
Santa s’instituí la representació de la que es va anome-
nar «La Passió de Barcelona», que va assolir sis edicions 
(1962-1967). El subtítol «misterio dramático del siglo XVI» 

ens posa sobre la pista de la versió textual que Romeu va 
seguir, la primera i més arcaica de les passions mallorqui-
nes de l’esmentat Ms. 1139, bé que en algunes llacunes va 
utilitzar alguna part de la Passió de Cervera. En tot cas, 
treballava amb el mateix equip artístic a qui havia confiat 
la realització del Teatro románico.

Al «Serra d’Or» del juny de 1962, Jordi Carbonell con-
siderava la Passió del Tinell «un esdeveniment artístic d’un 
nivell d’excepció al nostre país i un èxit esclatant de públic», 
mentre considerava que era dels pocs espectacles catalans 
dels últims temps que havia disposat d’«uns mitjans econò-
mics suficients, un equip de primera qualitat i uns mitjans 
de divulgació —compresos premsa i ràdio— molt abun-
dants». Per la seva banda, Frederic Roda («Cataluña Ex-
prés») parlava del «cariz arqueológico» de la Passió, «su valor 
de rito, su despreocupación estilística, su pudor representativo, 
su falta de adulación al público» com a elements destacables i 
«puerto seguro de ponderación y buen gusto». Luis Marsillach, 
des de les pàgines falangistes de «Solidaridad Nacional», 
realçava que «la interpretación se lleva con una sobriedad y 

Josep Romeu aplicava el rigor i l’exigència a l’edició de textos medievals i això ho traslladava a la posada en escena de peces 
dramàtiques recuperades de l’oblit que van tenir tant d’èxit que l’Ajuntament de Barcelona va donar continuïtat entre 1961 i 1969 
als cicles de teatre medieval per les Festes de la Mercè al Saló del Tinell. (Fotos: Barceló)



58   /   218Espectacles |  març / 17

1961. Elenc del primer cicle de teatre medieval. Vestits de carrer, de dreta a esquerra: Francesc Albors, Josep Romeu i Manel 
Cubeles; assegut, Antoni Bachs Torné. Els intèrprets van en guisa de Reis Mags.

1962. Consueta de sant Jordi del segon cicle de teatre medieval. 1965. Misteri d’Adam i Eva, Saló del Tinell, cinquè cicle 
de teatre medieval. L’expulsió del Paradís, amb Josep 
M. Vilanova, M. Dolors Martí i F. Xavier Torra.



59   /   219 Espectacles |  març / 17

1966. La Passió, sisè cicle de teatre medieval. A la foto, F. Xavier Torra.

1969. Misteri de santa Àgata. Prostíbul amb les filles 
d’Afrodísia, amb Núria Casulleras, Àngels Muñoz i Elisenda 
Sala.

1966. Ludus Danielis.
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un estatismo que lo envuelve todo en una dignidad dramática, 
austera y solemne. Los efectos plásticos son de impresionante be-
lleza... La música constituye uno de los mayores aciertos de esta 
inteligente reconstrucción del viejo misterio dramático». Tots 
coincidiren també a demanar-ne la continuïtat a l’Ajunta-
ment, per la bellesa dels mitjans expressius, l’alt nivell ar-
tístic de la proposta, l’exquisida dignitat de la representació 
o l’impressionant embruix del conjunt escènic.

Així doncs, en paral·lel, Romeu endegava dues ci-
tes anuals del nostre teatre antic al Saló del Tinell: la 
Passió a la primavera, i a la tardor noves posades en es-
cena del filó medieval i del primer Renaixement, tant 
en català com en castellà. Només puc parlar d’oïda i pel 
que he llegit, però tothom coincidí a dir que aquestes 
escenificacions van suposar un autèntic revulsiu en el 
panorama escènic del moment, i l’incipient teatre inde-
pendent en prendria bona nota, malgrat que alguns ho 
van voler dissimular. Com a espectacle escènic, aquestes 
representacions suposaven l’emergència d’un estil nou 
de fer teatre, alhora exigent, ambiciós i sobri, que lògica-
ment els promotors oficials (l’Ajuntament de Porcioles) 
van utilitzar com a barem de dignificació artística de la 
ciutat. Al «Diario de Barcelona», Andrés Garrigó escri-
via: «El teatro medieval puede revitalizar al moderno: ofrece 
formas y soluciones nuevas», mentre que Josep Anton Co-
dina, des de «Serra d’Or», elogiava «la tasca incansable 
que representa l’estudi i l’aclariment dels textos del tea-
tre medieval» i «el fet d’haver-se sabut voltar d’un grup 
entusiasta i competent per a fer-nos-el conèixer». En 
edicions successives es van dur a l’escenari la Consueta 
de Sant Jordi (1962), la Representació de l’Assumpció de 
Madona santa Maria (1963), la Representació de la Mort 
(1964), el Misteri d’Adam i Eva (1965), el Ludus Danielis 
(1966), La Vesita de Ferrandis d’Herèdia (1967), el Cant 
de la Sibil·la i l’Auto de la Sibila Casandra de Gil Vicente 
(1968) o les Églogas de Juan del Encina (1969), entre 
d’altres. Una selecció feta amb criteri i encert. Només 
cal dir que les peces castellanes han estat represes per 
l’únic grup hispànic de categoria que actualment munta 
espectacles de la tradició tardomedieval: el Nao D’Amo-
res d’Ana Zamora (Segòvia).

C. Martí Farreras, a «Destino» (1963), parlava de 
l’exacta sensació de presenciar una reconstrucció impeca-
ble dels misteris medievals i atorgava als seus escenifica-
dors el valor d’haver «inventado un estilo y unas fórmulas de 
representación que sin renunciar a ninguno de los elementos 
del teatro moderno, preservan en todo su candor, significado y 
espiritualidad la vigencia de los viejos textos». Per tant, tots 
els testimonis ens transmeten una fonda commoció da-
vant d’una espectacularitat desconeguda i impressionant. 
Naturalment, hi va col·laborar el grup artístic amb què 

comptà Romeu. D’una banda, el Cor dels Antics Escolans 
de Montserrat, sota la batuta de Pere Pagès, amb qui jo 
encara he tingut la sort de treballar en el muntatge de 
peces del repertori litúrgic com les que descobrí Romeu 
fa més de mig segle. I és que la música era a la base de la 
teatralitat medieval, i la col·laboració d’eminents musicò-
legs com Montserrat Albet Vila o Miquel Querol Gavaldà 
(ambdós de l’Institut Espanyol de Musicologia del CSIC) 
va ser decisiva per a l’èxit de l’empresa. En aquest context 
va participar el conjunt Ars Musicae, sota la batuta d’Enric 
Gispert, o l’agrupació Aevum de veus femenines, dirigi-
des per Joan M. Aragonés.

D’altra banda, Romeu va comptar amb un personatge 
clau, Manuel Cubeles i Soler (1920), fundador dels es-
barts Verdaguer (1947), de Sarrià (1954) i Marboleny 
(1983), amb un important rol artístic en l’ADB, que més 
endavant introduiria el teatre català a TVE, i que en els 
cicles de teatre medieval va fer de director escènic i co-
reògraf. També exercí de director d’escena el cofundador 
d’Els Joglars, Antoni Font, mentre que Albert Boadella va 
fer d’actor en diversos espectacles, particularment al cap-
davant de la colla de diables —tots del grup Els Joglars de 
l’ADB— de la Representació de l’Assumpció, un muntatge, 
per cert, que d’ençà de 1980 s’ha reprès amb molta dig-
nitat a la Selva del Camp. Els figurins eren de Francesc 
Albors i la luminotècnia d’Antoni Bachs Torné. Hi van 
participar també actors del grup de teatre lliure Retablo 
sota la batuta d’Antonio Andrada i l’Esbart Verdaguer di-
rigit per Salvador Mel·lo, autor de la sòbria «Dansa maca-
bra» que tancava la Representació de la Mort.

El 1969 va ser l’últim any de les prestigiades re-
presentacions del Tinell, perquè Romeu va acceptar el 
repte d’ensenyar a la Universitat Autònoma recentment 
creada i les classes no li resultaren compatibles amb la 
continuació dels cicles. Aquell mateix any, al febrer, en 
ocasió del Dia del Museu, es va representar, fora de cicle, 
el Misteri de santa Àgata a la capella reial sota la seva 
advocació. És l’únic espectacle que Romeu no tenia ben 
documentat i em va encoratjar a esbrinar quan i amb qui 
s’havia fet. Gràcies a un àlbum de fotos que em va lliu-
rar, hem reconstruït les condicions de la seva realització 
amb la col·laboració de Josep Anton Codina, llavors co-
mentarista teatral de «Serra d’Or», i d’Elisenda Sala, una 
de les actrius participants. De la resta d’espectacles, tant 
dels cicles de teatre medieval com de la Passió, Romeu 
en va deixar una detallada descripció que, juntament 
amb una tria de fotografies de Pau Barceló, ha originat 
l’edició d’un llibre pòstum en què es dóna fe de les cir-
cumstàncies que concorregueren en aquells singulars 
muntatges, i que ara s’edita en ocasió del centenari del 
naixement de l’insigne filòleg.




