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El més antic dels poemes datats de Josep- 
Sebastià Pons («Dona d’aigua» dins Roses 
i Xiprers) és del 1906. La darrera composició 
amb data coneguda («Faula d’Orfeu») és 
del 1959. Dintre d’aquest mig segle llarg de 
poesia s’insereix una producció teatral que 
de La font de l’Albera (1922) a L’amor i el 
papagai (1954) cobreix, doncs, més d’una 
trentena d’anyades. Però la temptació del 
teatre sabem que no va deixar mai el poeta. 
Durant els anys 40-41, quan el gendre de 
Pons, Enric Frère, feia de professor d’espa-
nyol al Col·legi de Perpinyà, l’entrada en 
aquest centre dels alumnes de les Escoles 
Normals, que posseïen la llengua forastera 
en un nivell superior, fou aprofitada per 
traduir al català El celoso extremeño i La 
cueva de Salamanca. Pons va revisar a fons 
i donà els darrers tocs a aquests treballs. 
D’altra banda, hi ha els manuscrits, dissor-
tadament incomplets, de quatre obres de 
teatre iniciades i de segur mai no acaba-
des: La Venus d’Illa, Les nou fonts (diver-
timent), La rosa encantada (idil·li en un acte) 
i La Samaritana. ¿I l’esmentada Faula d’Or-
feu, amb la seva estructura d’oratori, no po-
dríem considerar-la també una peça dramà-
tica?

El 1920, el pròleg del fascicle que «Lectura 
Popular» va dedicar a la poesia de Josep- 
Sebastià Pons ja feia una al·lusió a La font 
de l’Albera. Se n’havia de dir, aleshores, La 
cargolada, i sembla que la idea inicial d’a-
quests «dos actes de teatre popular» i el seu 
primer esbós eren de Gustau Violet. En tot 
cas, Violet i Pons, per aquest ordre, figuren 
com a autors de l’obra, en el text publicat 
a Perpinyà (Impremta Catalana d’En Comet) 
el mateix any de l’estrena. Penso que la seva 
col·laboració degué resultar un xic conflicti-
va, perquè l’escultor Violet no era poeta i es 
decantava cap al sainet fàcil, mentre que 
Pons —la intervenció del qual era indispen-
sable, si més no per als fragments en vers 
que calia musicar— degué capgirar totalment 
el projecte del seu amic. En tot cas La 
font de l’Albera, és molt més que un «qua-
dre de costums» i presenta una sèrie d’ele-
ments i característiques que l’emparenten 
estretament a altres produccions del gran 
Poeta d’Illa i en especial, com veurem, a la 
seva més arrodonida obra teatral, el Misteri 
de Sant Pere Ursèol.

Ea font de l’Albera es va estrenar (primera 
1 unica representació, que jo sàpiga) a les

Josep-Sebastià Pons.

Arenes de Ceret, el 9 de juliol de 1922. Déo- 
dat de Severae, que n’havia d’escriure les 
il·lustracions musicals, havia mort. I Enric 
Morera, com és sabut, va substituir-lo bri-
llantment. Emili Vendrell, aleshores en plena 
joventut i esclat, la cobla «La Principal de 
Peralada» i l’Orfeó de Figueres, participaven 
a la interpretació de l’obra. Tothom (hi ha-
via molts espectadors de Barcelona) en va 
sortir entusiasmat. Francesc Pujols, que hi 
era, va reflectir aquest entusiasme en una sè-
rie de set o vuit articles a «La Publicidad», 
que no havia de trigar gaire a traduir el 
seu nom pel català que li esqueia.

Per tal de completar l’espectacle, ja que 
La font de l’Albera semblava una mica cur-
ta, Pons enllestia, aquesta vegada tot sol 
i apressadament, l’«idil·li en un acte» A mor 
dc Pardal, inspirat en la cançó popular d’on 
li ve el nom. «Mes ai! —es lamenta l’autor, 
en un breu pròleg— Pobreta que acabava 
d’escriure exigia tres decoracions diferents 
i. per tant, era gairebé irrepresentable al 
sol i a la serena.» Així i tot, la seva estrena 
s’efectuà, l’any 1926, «al sol i a la serena», 
en un prat de Font Romeu, en ocasió de les 
festes de la coronació de la Verge. Damunt 
el llis empostissat. cara al Carlit i el Puigmal. 
uns quants elements simples, retallats: el 
pou, el taronger, l’oratori rústic, feien de 
fons i de suport a les escenes de l’idil·li.

Pons, en les seves memòries inèdites L'olseau 
■ranquille, que potser podrem llegir aviat en 
català, sembla no recordar-se de l’estrena de 
Font Romeu, i evoca, com si fos la primera,
!a representació de Montpeller, amb decora-
cions «de debò», l’any 1930 o 1931.

En aquella època, conta, els estudiants de 
Montpeller acabaven d’agrupar-se en dues 
societats bessones: «El Nou Llenguadoc» i 
«L’Alzina», i el convidaven a les seves reu-
nions. Als de «L’Alzina» se’ls acudí de re-
presentar al «Royal Cinema» Amor de Par-
dal.

Pons se’n va sentir força sorprès, dubtava 
que el projecte es pogués realitzar. I des-
prés d’explicar —de cara al lector francès— 
l’argument de l’idil·li, ens diu: «És clar que 
aquesta obreta no em convertia pas en home 
de teatre. La meva única ambició havia es-
tat d’explicar, de la manera més natural pos-
sible, el naixement d’una cançó popular. 
Estava segur, però, que l’obra faria el seu 
camí, i vet aquí que els estudiants de Mont-
peller anaven a provar-me que no m’havia 
equivocat».

Es van pintar tres telons de fons, «com en 
els ballets russos», en el pati d’una papereria 
amiga. Va ser cridada la cobla de Ceret. 
Una gran festa. I els joves de «L’Alzina», 
amb la cobla, van emprendre una tournée 
pels poblets del Rosselló, començant per 
Ceret. L’autor els acompanyava. «La dar-
rera vetllada, a Tuïr, a la plaça de la Cellera, 
contra la paret de l’església, va ser —diu 
Pons— la més reeixida.» «No es podia desit-
jar un públic més ben preparat ni més atent; 
eren gent de la vinya, de manera que els 
actors es trobaven com en família bon punt 
entraven en escena. D’altra banda, estaven 
posseïts pel seu paper. Al revés de les farses 
que se solien representar, Amor de Pardal 
imposava una lleugera tornada enrera. El 
diàleg, i calia adonar-se’n, es lligava a un 
passat que feia renéixer.» La tournée, però, 
no es va renovar. Es devien acabar les va-
cances i els estudiants rossellonesos de «L’Al-
zina» havien de tornar als seus llibres d’es-
tudi.

Deixeu-me subratllar aquestes paraules de 
Pons: «“Amor de Pardal” imposava una 
lleugera tornada enrera. El diàleg es lligava 
a un passat que feia renéixer». Pons, en 
el desert que l’angoixava («El català literari
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PROGRAMA
I Audició de Sardanes per la Cobla 

«ELS MONTGRINS»
Dalt les Gabarres. . Ca r r e t a
Pirenenca.............................Pu jo l
Serra amunt . . . . Mo r e r a
El bac de les ginesteres To l d r à

IV Concert per l’ORFEÓ DE SANS, que 
dirigit pei mestre A. Pérez Moya, interpre-
tarà el següent programa:

OLYMPIA
GRANDIÓS FESTIVAL

a honor tlel poeta Rossellonès

Josep ¿Sebastià JPons

II Execució per la eminent pianista

BLANCA SELVA
dels fragments:

En tartana.
Músics ambulants i espigolaires.
Els traginers davant del Crist de Llívia.

(de la suite «Cerdanya», del malaguanyat 
compositor occità Deodat de Severae). 

Piano grónt qua, gentilment cedit per la casa 
«PLEYEL»

III Estrena per la Companyia Claramunt-Adrià, 
del drama canigonenc, en un acte, de 1 ho-
menatjat,

EL SINGLAR
r e pa r t ime n t :

El Rossinyol 
El Pardal . . . .
Muntanyes Regalades . 
La Dama d’Aragó .
La nina bella . 
Tunc-que-tan-tunc . 
Sant-Josep i Sant Joan. 
La filla del marxant . 
OceUada . . ■ ■

Pé r e z-Mo y a
3> >

Sá n c h o -Ma r r a c o
Mil l e t
Pé r e z-Mo y a

> 3»
> »

Co me l l e s -Rib ó
Ja n n e q u in

V L’ORFEÓ GRACIENC, sota la batuta 
del Mtre. Joan Balcells, cantarà la sardana 
del mestre Morera, lletra d En Pons,

La Font de LAlbera

amb acompanyament de la Cobla «ELS 
MONTGRINS».

vi l ORFEÓ GRACIENC i lORFEÓ 
DE SANS, dirigits pel Mtie. Balcells, 
entonaran conjuntament la sardana que es-
criví Pons i musicà Enric Morera,

DIADA DE CAP D'ANY. ,9¡18 
ONZE MATÍ

Marguerida 
Honorat . 
Joanot. 
Milota. 
Jaume. 
Colom.

Carme Buxadós 
Llorens Adrià 
Benet Domènech 
Isabel Monasterio 
Josep Claramunt 
Joan Fornagueca

Direcció de la companyia: CLARAMUNT 
Direcció escènica: ADRIA GUAL

Empordà i Rosselló 

La Canço nostra
Morera

i aquesta última executada també per la cóbla
j esmentada.

no existia a Rosselló... El camp de la poesia 
catalana hi era gairebé desert», va escriure 
un dia), s’adona, en estudiar la literatura 
del seu país en els segles xvn i xvm que, 
en aquella època, la decadència de la llengua 
era més aparent que no pas real perquè «l’es-
perit popular no s’hi trobava compromès». 
I és per això que ell vol, tornant enrera, 
fer renéixer aquest esperit popular. El tra-
dicionalisme de Josep-Sebastià Pons és una 
manera de recular per saltar millor, per do-
nar al salt una base sòlida.

I així com els «misteris», en aquells segles, 
oferien al poble «una imatge neta i simplifi-
cada de la vida i de les passions», així ell 
hauria volgut assolir el mateix resultat amb 
la senzilla glossa d’una cançó no del tot obli-
dada. L’èxit d’Amor de Pardal prova que 
Pons va reeixir.

Aquesta obreta va ser editada a Barcelona, 
l’any 1930, juntament amb el «drama canigo-
nenc» El singlar, a la col·lecció «Les ales 
esteses», al preu verament popular de setanta 
cèntims.

El singlar, podríem classificar-lo, de ple, com 
a drama rural. S’aparta del to líric que tenen 
les altres temptatives teatrals de l’autor de 
Cantilena. Ell que havia cantat sovint en els 
seus poemes d’«inspiradora soledat» feliç, 
ens capbussa en aquest drama en la fosca 
solitud muntanyenca. El tema és, ara, el de 
la malmaridada. Vint-i-dos anys separen el 
marit de la muller. I encara més els separa 
la duresa despòtica de l’«amo». El mas d’El 
singlar és una mena de presó, on la mes-

tressa jove se sent espiada pel fill i per la 
serventa. Tota l’obra és un lament constant, 
en un ambient ombrívol, un ambient ben bé 
de Víctor Català. I és curiós que Pons ma-
teix és qui ens ha revelat el fil subtil que 
uneix els personatges i l’escenari d’El singlar 
a l’autora de Solitud. Principalment amb la 
figura del Colom.

El Colom ve de lluny. El Llibre de les set 
sivelles ens en parla en una de les seves 
proses. És un record antic, dels primers temps 
de casat del poeta, de quan passava amb la 
muller el mes d’agost a la vall canigonenca 
de Vallmanya. «El Colom era lleig. Tot ca-
minant s’ajudava dels braços. Imagineu un 
homenet proveït d’un cap enorme, d’una cara 
aixafada amb mil arrugues, d’uns llavis grui-
xuts com una figa de maró mig oberta. Mal-
grat tot, aquesta lletjor no causava repug-
nància. Era una lletjor de muntanya, i que 
recordava la de les bèsties del bosc, i singu-
larment la de l’eriçó amagadís. Semblava 
avergonyit.»

És, si fa no fa, la mateixa descripció que 
ens en dóna a la taula de personatges d’El 
singlar: «No se li coneix l’edat. És petit, 
cara enorme, llaurada per les arrugues. Lla-
vis prominents, mostrant les genives i les 
dents esquerdades. És l’innocent del poble».

Colom, més que Margarida i el seu mas- 
presó, és el que ens recorda Víctor Català. 
Pons mateix, que se n’adona, ens diu en el 
Llibre de les set sivelles que a Vallmanya 
s’entretenia a llegir Solitud, i afegeix: «La 
novel·la suggeria un ambient més o menys

comparable al que ens rodejava... El Colora 
hi hauria pogut figurar».

El singlar fou estrenat per la Companyia 
Claramunt-Adrià al Teatre Olympia de Bar-
celona el primer de gener de 1928. Va ser 
l’ocasió d’un gran festival-homenatge al poe-
ta. Un parell d’anys després, a L'aire i la 
fulla apareixia un poema dedicat a l’actriu 
Carme Buxadós, «La Margarida d’El singlar»:

Seguint el parlar d’or, la mà nevada 
sembla que formi l'aire de l’instant.
Seu Carme Buxadós i a la vegada 
vós seu la Margarida del mas blanc.

Si la representació d’El singlar era flor d’un 
dia, el ressò de la festa es traduïa almenys 
en uns bells versos.

Una lectura total del teatre de Josep-Sebas-
tià Pons ens mostra per una banda el seu 
desig de ser comprès pel poble (el lèxic és 
molt més ric en variants dialectals en el seu 
teatre que en la poesia i en les proses), però 
també els freqüents orígens culturalistes de 
la seva inspiració. Pons no deixa de ser mai 
l’eminent professor de literatura. La seva es-
plèndida tesi doctoral La littérature catalane 
en Roussillon au XVII et au XVIII siècle, 
que caldrà veure algun dia traduïda al ca-
talà, ens explica algunes de les seves fonts, 
i també dels seus objectius literaris. Els Ui" 
bres i els manuscrits d’Andreu Bosch, Fran-
cesc Marès i Honorat de Ciuró per ell estu-
diats, desvetllen en Pons ecos profunds i Per’ 
manents. És interessant de constatar, Per
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exemple, a Amor de Pardal, que quan el 
protagonista de l’obra torna al seu Empordà 
nadiu i és interrogat sobre el país, muntanya 
enllà, d’on ve, el descriu gairebé amb les ma-
teixes paraules d’Andreu Bosch en el seu 
fabulós llibre dels Títols d'honor (1628): 
«Vos agradaria d’ho veure, i sobretot aquella 
abundància de pedres fines i cristalls que se 
cria del glaç i de la neu congelada, i aquelles 
ametistes que se troben a un torrent que és 
junt a Corbera; és el país de l’or i de la pla-
ta; i diu que antigament a Vallespir totes 
les eines de cuina eren de plata fina, fins 
els ñaues de les gallines. Són les muntanyes 
regalades, que tot hi regala». On Pons ha 
escrit «naucs» Andreu Bosch deia «abeura-
dors». Però és bonic que per evocar el Ros-
selló màgic i la seva edat d’or, en una obre-
ta feta per al poble, es posin en boca d’un 
jove camperol les ingènues exageracions 
d’un escriptor perpinyanenc del xvn. «I jo, 
trist, m’hi enyorava! —va dient el Pardal a 
l’escena següent, i ara és el virgilià poeta 
de Canta-Perdiu qui enllaça amb Andreu 
Bosch—. Oh, és un dir, no hi faltava pas 
l’alegria, ni el bé de Déu! Els dies s’escor-
rien com un so de flauta, i els boers tran-
quils glevagiraven amb la pea. Les nits, so-
bretot; les nits deixaven transparentar les 
neus de la muntanya, com una bruma ador-
mida color de jassemí. Tot semblava lligat 
pel benestar i la calma.»
De totes les obres teatrals de Josep-Sebastià 
Pons, però, la que més s’assembla a un exer-
cici literari és L’amor i el papagai (1954). Es 
tracta, l’autor ens ho diu en una nota al peu 
de la primera pàgina, d’una comèdia que «té 
per font primera unes noves rimades d’Ar- 
naut de Carcassès, trobador occità del se-
gle xiv» (del segle xni segons René Nelli). 
L'amor i el papagai clou el Llibre de les set 
sivelles (Editorial Selecta, 1956), i segueix 
molt fidelment el text occità de Carcassès. 
El diàleg inicial entre la dama i el papagai, 
singular missatger d’amor, hi és seguit pas 
a pas. L’argument de l’obra es pot dir que 
no sofreix cap alteració. El que ha fet Pons, 
per donar a la «nova rimada» una forma 
teatral, ha estat de mostrar en escena, al co-
mençament i al final de l’obra, els guardes del 
castell on el marit gelós té reclosa la dama, 
Nas-Tort i Alibou, que dialoguen breument 
en vers, com feien els dimonis Cua-Curt i Ba- 
nyeta en el Misteri de Sant Pere Ursèol, i 
sobretot d’introduir-hi el personatge de Guio- 
mar, una mena de Celestina que contribueix 
a fer més explicable la ràpida capitulació de 
la dama davant dels arguments del papagai. 
Uns anys més tard de la publicació d’aquesta 
obreta, apareix el 1967, dins la Col·lecció 
Tramuntana de l’Editorial Barcino, el Mis-
teri de Sant Pere Ursèol. L’obra, però, havia 
estat representada per primer cop al mo-
nestir de Sant Miquel de Cuixà, l’any 1952, 
amb unes il·lustracions musicals de Pau Ca-
sals, malauradament perdudes —sembla. 
Aquest Misteri —que va ser un encàrrec—■ 
ens acosta, amb un salt de gairebé mil anys, 
a una figura històrica, la del Dux Pere I de 
Venècia, de la família de Orséolo. El seu 
govern, inspirat en la més suau bonhomia, 
ens diu la història que va durar molt poc: 
del 976 al 978. La seva tolerància, a l’endemà 
d’un aspre període de lluites civils, en comp-
tes d’apaivagar-les no va fer sinó desvetllar 
l’esperit de fronda. Decebut, va retirar-se a 
la soledat d’un claustre. Era un claustre llu-
nyà, perdut en el cor del Pirineu.
De Venècia al Conflent el camí és llarg. 
¿Quina misteriosa afinitat —quina atracció 
de complementaris— podia unir les selves

pirinenques a la resplendent ciutat de l’Adrià-
tic? En tot cas, no es tractava d’una afinitat 
efímera i accidental. Quan Francesc Marès, 
el piadós cronista de la Història de Nostra 
Senyora de Núria, ens descriu el 1666 la tro-
balla de la sagrada imatge al fons de la 
balma excavada pel brau en la deserta pau 
de les muntanyes, se li acut de seguida, per 
contrast, el record de Venècia:
«Què significa, ara, la riquesa de Venècia? 
—diu—. Què valen ara els tresors de les 
índies? En vosaltres, només, muntanyes, pla-
nes, fonts i rius, es trobaran les índies d’a-
questa santa imatge que enriquirà la terra.»
Pons se sabia de cor, des dels dies de l’ado-
lescència, el llibre de Marès. I em figuro com 
li devia ser plaent de contrastar i ajuntar en 
el seu Misteri la doble visió màgica de Ve-
nècia, en l’enyorança del Pare Ursèol, i del 
Vallespir de les pedres precioses. I així com 
en la Història de Nostra Senyora de Núria 
se’ns diu com «els pastors sentien sovint 
bruelar els esperits del mal i havien tingut 
moltes visions de sàtirs, faunes i dimonis» 
també en el Misteri ressuscita un dels fau-
nes, més vell que tots els arbres del bosc, 
com aquells que en La font de l’Albera sal-
taven i ballaven l’any 1922, a les Arenes de 
Ceret. Amb ell rebrota la religió antiga. I el 
Pare Ursèol, compassiu, el deslliga i es guar-
da molt bé de condemnar-lo, perquè «amb 
l’ajuda del cel la terra és bona».
La religió antiga lliga amb la dels sants pai-
rals : al paganisme redimit s’ajunten sant

NOUS ESPECTACLES 
NOVES TÈCNIQUES

per Xavier Fàbregas

Assistir a un míting polític és un espectacle 
que els homes de la meva generació no 
havíem pogut assolir fins ara. La nova etapa 
en la qual malgrat tots els entrebancs ens 
anem endinsant, ens ha de permetre la in-
corporació d’aquesta experiència —d’altra 
banda tan corrent a tots els països d’Euro- 
pa— en el transcurs de la qual milers de 
persones participen d’unes reaccions sem-
blants. En aquest sentit, el míting celebrat 
al Palau Blau-Grana (22-VI), a la fi del 
qual quedà proclamat l’inici del congrés 
constituent del Partit Socialista de Catalu-
nya, és una fita important.

Galdric i sant Ferriol, devotament invocats 
a La font de l’Albera, sant Magí cn cl vell 
oratori d’Amor dc Pardal, i fins el sani Mar-
çal que presideix el mas d'E/ singlar, «amb 
la mitra i la crossa, alçant el dit com per 
un amonestament».

El nostre poeta ha estat sempre fidel a la 
tradició. «Aquesta és la tradició, fill meu, 
i és una via que mena bé», li diu l’ombra de 
l’àvia.

El seu Misteri sembla arrencar directament, 
però ben modernitzat, d’aquella «literatura 
de retaule i de pleta», objecte preferit dels 
seus estudis.

Els llibres «oberts a la realitat com una 
finestra al vent» d’Honorat Ciuró, i la figura 
d’aquest ermità que transposava «el diví en 
la realitat quotidiana», místic de la vida pa-
gesa, restaurador d’un culte abandonat, plan-
tador d’una vinya en plena roca, ens diuen 
una mica el que Josep-Sebastià Pons va fer 
no tan sols a través del teatre sinó amb el 
conjunt de la seva obra. Home de síntesi, 
lliga ironia i tendresa, tradició i modernitat. 
I si furga els «misteris» d’altre temps, i n’a-
profita àngels i dimonis, és per tal d’aconse-
guir que el poble retrobi el seu teatre i so-
bretot per salvar, encenent la seva torxa en 
la flameta, minsa però viva, dels «misteris», 
el tresor de la llengua del país, un tresor 
més ric encara que el que sant Pere Ursèol 
va abandonar a Venècia, no lluny dels verds 
fanals de la llacuna. — TOMÀS GARCÉS.

No és aquest el lloc on parlar de la trans-
cendència política de l’acte; allò que voldria 
exposar són les impressions d’un espectador 
curiós davant les característiques que li són 
inherents. Inherents a l’acte entès com a es-
pectacle, com a comunicació entre uns ago- 
nistes —la paraula actor podria tenir aquí 
unes connotacions molestes i al capdavall 
errònies— i uns escoltadors sempre a punt 
d’aprovar, o desaprovar, les propostes que 
hom els feia. El nombre de persones aple-
gades dins el Palau, que la premsa de l’en-
demà avaluà en unes onze mil, representa 
un salt qualitatiu quant a les reaccions habi-
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