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Versos per vendre 

Els últims anys hem vist com la consideració del Barroc literari català ha anat passant 
de la mal anomenada «decadència» a l'estudi seriós dels textos i dels moviments 
intel·lectuals que els inspiraren. En aquest sentit s 'ha fet molta feina de recuperació de 
textos i de crítica textual -penso, sobretot, en l'antologia de Rossich i Valsalobre 
de l'any 2006, així com l'edició digital de les obres de Fontanella i tot el catàleg de la 
biblioteca digital del grup Nise (UdG)-, però també des de l'estudi de les poètiques 
i les condicions epistemològiques que les van fer possibles -recollits, tant estudis com 
textos, en diversos volums apareguts d'uns anys ençà i al web del grup Mimesi (UB}-
i que al capdavall són l'agre d'on florirà aquella poesia. És amb aquesta voluntat de 
recuperació i de prestigiar una època de la nostra literatura que s 'ha publicat l'antologia 
Versos per vèncer, a càrrec d'Eulàlia Miralles (Editorial Barcino, 2020). De moment 
n'ha aparegut el primer volum, que conté les peces escrites durant el primer període 
de la Guerra dels Segadors, i s'espera que n'aparegui el segon properament. 

El llibre compta amb una introducció extensa que explica el context històric, social 
i literari-amb una explicació profunda de què és i com funcionen la propaganda i la 
poesia de guerra del segle xvn-. Miralles dona compte de l'evolució del conflicte i 
del paper que hi juguen els poetes. Fet i fet, són ells, amb els seus pasquins ( escrits 
anònims) penjats, entre altres llocs, a la Reial Audiència de Barcelona, els que modularan 
l'opinió pública, justificaran els canvis d'aliats i, en definitiva, serviran per articular 
l'opinió pública i per deixar-nos-en, sortosament, testimoni. A més, hi ha composicions 
més nobles, com el poema «Triümfo d'Eulària en Montjuïc», de Josep Català; i, de 
Francesc Fontanella, un «Romanç jocós» dedicat també a la victòria catalana-francesa 
-i, com indica Miralles, amb ressons d'un poema de to més satíric dedicat al castell
de Montjuïc, en aquest cas de Francesc Vicenç Garcia- i parts del Panegíric a la mort
de Pau Claris. També hi ha obres curioses com ara les epístoles entre la vila de Perpinyà
i Catalunya, en les quals una es declara filla de l'altra i reivindica la seva fidelitat. Tot
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