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R A Q U E L PA R E R A

B ATA L L E S
EN VERS
l Lepant de Joan Pujol és una de
les obres cabdals de la literatura
catalana del Renaixement,
juntament amb els Col·loquis de
Cristòfor Despuig i les Poesies de
Pere Serafí, i és el primer poema
èpic de la tradició literària
catalana. Els poemes de Lepant inclou totes les
composicions de Joan Pujol dedicades a cantar i
celebrar la victòria naval de les armes cristianes
contra l’imperi Otomà en la batalla de Lepant (1571),
amb un paper destacat de Barcelona i de les forces
catalanes sota el comandament de Joan d’Àustria.
El Lepant és el primer poema èpic inspirat per aquest
tema que es va escriure a la Pensínsula Ibèrica, i
narra, en tres cants, tant els antecedents de la
batalla com l’encontre decisiu. Sona així: «Teniu
record que contra d’estos cans / façau tals fets,
amb infal·lible mostra, / que es puga dir, amb digna
llaor vostra, / lo gran valor dels nostres catalans.»
En una segona part d’Els poemes de Lepant, Pujol
celebra la victòria glossant, en octaves catalanes,
els dístics llatins de tres poemes encomiàstics de
l’humanista Lluís Joan Vileta, dedicats a la victòria
de Joan d’Àustria, al rei Felip II i a la ciutat de
Barcelona.
Aquesta és la primera vegada que es publica
íntegrament tot el cicle de Lepant, amb ortografia
regularitzada i notes que faciliten la interpretació
textual i històrica del poema. La introducció aporta
informació actualitzada sobre l’autor, l’obra i el seu
ambient. A banda del gran interès que té l’obra en
si, la llarga experiència dels curadors en l’edició
dels principals autors catalans del Renaixement i
el Barroc garanteix la qualitat filològica d’aquest
volum, imprescindible en qualsevol biblioteca.

