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U
n infart s’enduia ahir
Josep Romeu i Figueras,
que moria a 87 anys a
Barcelona. Era un au-
tèntic homme de lettres de
molts registres i sola-

ment per una voluntat fèrria i un
treball incansable va poder superar
el drama i les conseqüències de la
Guerra Civil, que l’agafaven en ple-
na joventut, ja que havia nascut a
Òdena el 1917 en una fa-
mília modesta. Es va haver
d’incorporar a l’exèrcit de
la República i el 1939 en un
clima d’histèria col·lectiva
espanyolista va ingressar en
la universitat per fer-hi fi-
losofia i lletres. Hi impera-
va la salutació feixista i un
esperit de militarització.
Tot s’havia de fer en castellà
i els estudiants catalanistes
s’identificaven entre ells
perquè duien a les mans les
poesies de Joan Maragall o
les Estances de Carles Riba.
Al seu curs va coincidir amb
altres estudiants, general-
ment de famílies conegu-
des, que havien viscut la
mateixa tragèdia de la
guerra i es trobaven en un
ambient que era l’oposat de
la Universitat Autonòma
que alguns havien viscut.
En el seu Quadern de memò-
ries (2003), Romeu explica
molts detalls de la seva vida i del seu
entorn, de vegades amb unes notes
de polèmica, però el lector inquiet
hi trobarà molts detalls sobre aque-
lla primera postguerra dels anys 40
quan Romeu va coincidir en el seu
curs amb Joan Ainaud, Josep Palau i
Fabre, Antoni Maria Badia i Marga-
rit o Joan Triadú. Com que s’havia
de guanyar la vida, Romeu estudia-
va com podia i Joan Mercader, futur
historiador i estudiant igualadí, li
passava els apunts.

Quan va acabar la carrera el 1943,
Romeu va continuar guanyant-se la
vida fent classes en acadèmies i
col·legis. Jo el vaig tenir al batxille-
rat als Germans de les Escoles Cris-
tianes. Era seriós i amb veu greu
explicava l’assignatura amb rigor.
Al pati, a l’hora del lleure, parlàvem
de literatura catalana i amb sordina
de la situació política.

Pocs anys després va ingressar a la
secció catalana del Consejo Superi-
or de Investigaciones Científicas i va
treballar molt en el camp de l’etno-

grafia i aleshores va ser quan va
preparar la seva tesi doctoral, per
força en castellà, que es va publicar
després, resumida i en català, i que
s’acaba de reeditar fa poc. El tema
triat era El mite del Comte Arnau. Ro-
meu ho va aprofitar per fer molt de
treball de camp, no sols a Gombrèn
sinó a les valls pirinenques on va
recollir força material de literatura
oral que va anar publicant i en part
va aplegar dins d’un llibre modèlic,
Materials i estudis de folclore (1993),
prologat per Josep Maria Pujol, un
altre especialista jove.

Home de lletres
La seva entrada en el món de les

lletres seria a través de la poesia
amb el llibre, publicat clandestina-
ment per Palau i Fabre, sota el títol
de Sonets (1944). En aquella època,
Palau li va presentar J.V. Foix, Carles
Riba i Marià Manent, i el mateix
Romeu es va presentar un dia a casa
de Salvador Espriu, amb qui va
mantenir una gran amistat i li va

dedicar bons estudis. Com d’altres
joves, Romeu des del 1939 freqüen-
tava els cenacles clandestins del
país, des del grup Estudi dels ger-
mans Gassó i Carbonell i de Joan
Barat, fins als Amics de la Poesia,
que es reunien a la rebotiga de l’or-
febre Ramon Sunyer. Romeu també
va assistir als cursos, igualment
clandestins, de Jordi Rubió i Bala-
guer i de Ramon Aramon i Serra,

que havien reprès els antics
Estudis Universitaris Cata-
lans.

Romeu es va anar conso-
lidant com a poeta i el 1951
l’editorial Selecta li va pu-
blicar ja l’Obra poètica, pri-
micera, de tradició ribiana,
els seus poemes represen-
ten tot un corrent que ell ha
continuat, amb variacions,
fins a darrera hora. Romeu
també va remoure les ai-
gües culturals d’Iguaen
crear el grup Anabis (1945) i
va ser un dels fundadors del
Centre d’Estudis Comar-
cals.

En el 1946 va participar
en una altra aventura quan,
amb Frederic-Pau Verrié,
Josep Palau i Fabre, Miquel
Tarradell i Joan Triadú va
fundar la revista clandesti-
na Ariel, de lletres i arts. La
policia la va suspendre i en
va patir les conseqüències.

Després va publicar obres sobre les
Nadales tradicionals (1952) i la Litera-
tura catalana antiga (1961-64). Encara
Teatre hagiogràfic (1957) i Teatre profà
(1962) i els tres volums de Teatre ca-
talà antic (1994-95).

40 llibres
La seva bibliografia abasta uns

quaranta llibres. Jo voldria desta-
car-lo com a crític i assagista a tra-
vés de tres obres: Sobre Maragall, Foix
i altres poetes (1984), Assaig i altres in-
dagacions crítiques(1996) i D’assaig i
crítica (1997). Altres reculls de la li-
teratura medieval mereixerien es-
ment, i la notícia que tenia tres o
quatre llibres al teler.

Romeu ha mort sobtadament, cris-
tianament, amb la consciència del
deure complert després d’haver pogut
formar alguns deixebles a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, on va
accedir tardanament a causa de les
circumstàncies polítiques. Diem adéu
al mestre, a l’amic, a l’incansable tre-
ballador per la nostra cultura.

El mestre

D
e la gegantina personalitat
intel·lectual de Josep Romeu,
em sembla que l’aspecte que

més satisfaccions li va donar va ser el
teatre medieval, àmbit que ningú
coneixia millor que ell. No només va
estudiar i publicar els textos més im-
portants de la dramatúrgia catalana
de l’Edat Mitjana i el Renaixement,
des d’una òptica multidisciplinària,
ans també va obrar el miracle: dur a
escena aquestes peces en l’incompa-
rable Saló del Tinell al llarg de nou
Cicles de Teatre Medieval (1961-1969).
En el camp de la recerca, va saber si-
tuar la teatralitat catalana d’aquella
època en l’avantguarda europea i va
demostrar la influència de la drama-
túrgia catalano-valenciana en la con-
figuració del teatre castellà del Segle
d’Or, anàlisi que encara a molts els
costa de pair. ➤ Francesc Massip


