
Entre el principi i l’inici: 
la poesia preliminar als 

impresos perpinyanencs del 
segle XVII 

“De Rodrigo Saldaña, aguazil mayor de la Capitanía General, à Luys 
Roure Librero” dins Tommasso Garzoni, Plaza universal de todas las 
ciencias. Perpinyà, Lluís Roure, 1629. (Biblioteca de Catalunya)

En les pàgines preliminars de diversos impresos
perpinyanencs de la primera meitat del segle XVII
s’hi troben, a la frontera entre el principi i l’inici
dels llibres i al costat de les llicències, aprovacions,
pròlegs i prefacis, poemes que tenen una estreta
relació amb l’obra, tant amb el contingut, amb
l’autor com amb l’impressor. Actuen d’incentiu i
de reclam, i conviden a llegir el llibre. I tot això en
un context d’activitat de la impremta a Perpinyà
en la primera meitat del segle XVII en què Lluís
Roure i Esteve Bartau eren els principals
impressors a la capital rossellonesa. Destaquen la
Vida y milagros de san Galderique de Reginald Poc
(1627), el Llibre de declaracions de Pere Nicolau
(1630) i la Plaza universal de Tommasso Garzoni
(1630) i el Fènix català de Josep Elies Estrugós
(1645). Les poesies preliminars en els impresos
antics és un territori que ha estat poc estudiat,
són textos que estan a mig camí de ser obres per
si mateixes però que formen part d’una obra.

•Tipus de composicions: sonets, dècimes, octaves, 
glosses.
•Autors: en alguns casos anònims, sota 
identificadors o pseudònims, o bé sota el nom del 
càrrec que exerceixen. 
•Temàtica: relacionada amb el contingut del llibre 
o bé amb l’autor o l’impressor, com a expressió de 
devoció, agraïment, vehiculació de pensaments i 
ideologies. 
•Llengua: català o castellà, i bilingües (difusió de 
les barreres lingüístiques).

•Mostra d’un context cultural determinat i, per 
tant, d’una manera de veure el món i de concebre 
la història:

Núvol obscur de la història
Ab est romans vull comptar

(Fragment de “Romance” dins el Fènix Català de J. Elies 
Estrugós, 1645)

•Veure el món i el temps coetani, però també 
mirar cap al passat: 

Fomenta la memòria que te espera

de hazanyas, pròprias que en aquesta
esfera

totas per immortals lo món blasona
(Fragment del “Sonet, al auctor fet per un devot” dins el 
Fènix Català de J. Elies Estrugós, 1645)

•Poesia preliminar: és un gènere fronterer, com les 
aprovacions, llicències, les dedicatòries
•Frontera física: la poesia en territori fronterer del 
llibre, està delimitada físicament.
•Frontera intel·lectual: són composicions de 
contingut diferent i formalment divers. 
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Pere Nicolau. Llibre y declaració de noms. Perpinyà, Lluís Roure, 1630
(Biblioteca de Catalunya)

Corpus textual de la Catalunya del nord: Catàleg d’impresos 
rossellonesos 
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=355&lang
uageId=1&contentId=1665

Un agraïment a l’impressor 
perquè té el poder de fer néixer i 
morir un text, posar el text a la 
banda del néixer o a la banda del 
morir, de l’anonimat. De fer 
visible i observable al món el text:

Y assí vengo a resolver
Que se debe agradeçer
Resucitar una historia

La poesia preliminar en els impresos 
perpinyanencs és una mostra de com en els llibres 
hi havia lloc no només per una obra sinó per 
diverses obres, petites parts delimitades, petites 
identitats textuals situades entre l’inici i el 
principi.


