
1952. Pons, amb Tomas Garces, a casa del seu amic, a la Selva de Mar.

paisatge: del detallisme dels primers lli- 
bres passem al descobriment d'una sen- 
sacib d'espai i de color. El canvi sera del 
tot efectiu a Cantilena. Es, de fet, un dels 
trets mes sorprenents del recull, en el 
qual, com ja va indicar Carles Riba, no hi 
ha escenari.

Una altra diferencia respecte als altres 
llibres es el domini al llarg dels poemes 
d'una nota de desolacio. Una desolacio 
continguda, molt en la linia austera del 
poeta, i que es definida al poema inicial. 
La pregunta reiterada, «Quina ventura, 
amor, amor, hauras triada?», te un contra
punt en el vers, tambe reiterat, pie de 
misteri, perd que apunta una solucio 
tragica: «EI cim era desert i tota la munta- 
nya.»

LA MADURESA

A Conversa (1950), Pons retorna al seu 
interes primitiu per la natura, perd hi 
domina I'actitud reflexiva. Com va indicar 
Parcerisas, hi ha un «abandonament a la 
vida», perd aquest abandonament «es un 
retorn als exemplars purs de la natura, a 
les "faules", als prismes mes senzills de la 
contemplacio del mon terrenal: la natura, 
els animals, I'home allunyat de tota 
ambicio.»10 11 1 El llibre es format per quatre 
seccions: «Conversa», «Mirall», «Munta- 
nya» i «Prosa antiga». A la segona sobre- 
surt el retrat d'uns escenaris idfl-lics, que 
tenen el contrapunt del plany. A la darrera 
apareix la meditacio de la mort.

L'any 1960, en reeditar Cant de perdiu, 
afegi una seccio que es, de fet, un llibre 
nou, Contrapunt. Aquest volum es parti- 
cularment interessant pel que fa a la 
declaracio de principis del poeta. Tot 

10. Ibidem, pag. 114.

utilitzant «l'amic Ventura» com a veu amb 
qui conversar, estableix una «regla de 
vida» que es fonamenta en «l'acumulacio 
d'experiencia i en el contacte intim i 
I'observacio atenta de la natura». A «Si 
vols servar...», aixo es molt evident:

«Si vols servar ta fina cantilena, 
davant el mal, Ventura, passa His, 
i no t'espantis mai: no val la pena. 
Considera la vida amb un somris.
(...)
Ajusta el pensament a la font pura 
que dins I'ombra abandons un raig 

[seguit.»

En publicar-se VObra poetica (1966), s'hi 
inclogue un recull postum, Cambra d'hi- 
vern, on repren algun dels seus temes 
habituals. En el poema que dona titol al 
recull retrobem el tema del record, salvat 
per la poesia:

«Sense ruptura dins la nit 
el silenci de I'ombra tot ho salva, 
i nostra vida forma un riu 
on murmura el primer secret de I'aigua. 
Amb I'abundor del pensament 
I'absencia pel record es conjurada.
Per la virtut del sol record 
en la cambra d'hivern t'he retrobada.»

Del conjunt destaca un poema llarg, «Fau- 
la d'Orfeu»,11 que condensa aquesta refle- 
xio sobre la mort, la fugacitat, suggerida 
per la desaparicio de la muller, i que 
marca de manera poderosa els darrers 
volums del poeta. La davallada a I'infern 
sera, simbolicament, el viatge al record, 
on I'espera la muller. L'evolucid darrera 
de la poesia de Pons el mena a una 
concentracio expressiva i tematica en que 
cant i mort son associats definitiva- 
ment. — ENRIC BOU.

11. Maria-Angels Anglada ha fet una lectura d'aquest 
poema a El doble mite de «Faula d'Orfeu», de Josep 
Sebastia Pons, «Reduccions», num. 5, pags. 59-64.

Josep-Sebastia Pons (1886-1962), junta- 
ment amb Pere Fouche (1891-1967), Ama- 
deu Pages (1865-1952), Joan Amade 
(1878-1949) i Carles Grando (1885-1975),1 
pertany a una generacio d'intel-lectuals 
rossellonesos que, tot i esser de formacio 
francesa—i que bona part de la seva obra 
s'expressi en aquesta llengua—, han fet 
importantissimes aportacions al camp de 
la filologia i de la literatura catalanes. 
D'aquests, alguns eren professors univer- 
sitaris, de formacio positivista, atents al 
document d'arxiu, que escrivien la seva 
obra amb rigor i sistematitzaven amb 
claredat els resultats de les investiga- 
cions. A un altre nivell hi ha el cas de 
Pons, Amade i Grando, que son tambe 
autors d'una obra de creacio prou impor
tant.

Pons s'inicia molt jove en el conreu de les 
nostres Metres. En la seva narracid auto- 
biografica, L'ocell tranquil,2 ens explica 
els seus comengaments: «Jo tenia vint 
anys quan la "Revue Catalane" comenpa 
a apareixer, al punt just per acollir els 
meus primers assaigs en la llengua del 
terrer. El catala era viu pertot, pero ningu 
o gairebe ningu no l'escrivia.» En un altre 
vessant, Josep Pla, en I’homenot que li 
dedica, ja destaca el seu esperit d'inde- 
pendencia i de coratge. Pons treballa i 
poleix la seva llengua, busca uns models 
literaris adequats per a enlairar-se des 
d'una situacio massa provinciana. En una 
d'aquestes converses3 confessa a Josep 
Pla: «EI que calia, si de cas, al Rossello, 
era ordenar la inspiracio rural, ates que la 
llengua s'havia camperolitzat totalment.» 

Poes autors es presten menys que Josep- 
Sebastia Pons a fer compartiments es-

1. Vegeu el cataleg de I'exposicio «Quatre ecrivains 
roussillonnais de I'Entre-deux-guerres: Josep-Sebas
tia Pons, Joan Amade, Albert Bausil, Carles Grando», 
Archives Departamentales, Fevrier, 1981, Perpinya. 31 
pags. De C. Grando, que dona la seva biblioteca a la 
Universitat de Perpinya, resta encara inedit un estudi 
molt ampliat sobre El sota-dialecte catala de Perpinya i 
de la seva plana del Rossello (obra premiada en una 
primera versio per I'lEC).
2. J.-S. Pons, L'ocell tranquil. Versio catalana de R- 
Folch i Camarasa. Barcino, Barcelona, 1977, pag. 126.
3. Josep Pla, Homenots. Tercera serie, Destino, Bar
celona, 1972, pag. 493.
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tancs dels diferents aspectes de la seva 
obra: la poesia, el teatre i la seva tasca 
com a historiador, humanista i critic de la 
literatura. Quan pariem d'obra erudita, 
veiem que el tema desborda els limits 
dels generes i es fa present al llarg de la 
seva produccio. En alguns dels seus mi
nors poemes i obres de teatre —aparent- 
ment tan senzills—, s'hi veu una atraccid 
per la tematica d'inspiracio popular, amb 
una acurada elaboracio intel-lectual pro
pers als esquemes noucentistes. En altres 
casos, com el del seu poema La faula 
d'Orfeu, ens adonem de fins a quin punt 
Pons havia begut i assimilat, per a des
pres reconstruir-lo, el tema primer de la 
Metamorfosi d'Ovidi. La parcel-la teatral4 
es tambe significativa. En l'idil-li Amor de 
pardal, una pepa de teatre breu i de caire 
molt literari, Pons recrea el tema del 
naixement de la canpo popular que duu el 
mateix nom, i I'autor manlleva alguns 
paragrafs a I'obra d'Andreu Bosch, Titols 
d'honor (1628), quan el protagonists des- 
criu la plana del Rossello. En el drama El 
singlar amplifies un terns tsn car a la 
literatura popular, com ho es el de la 
malmaridada, amb un rerafons de drama 
rural proper a Victor Catala. L'amor i el 
papagaite com a font primera unes noves 
rimades del poets occita del segle XIII 
Arnaut de Carcasses. En la seva darrera 
obra, El misteri de sant Pere Urseol 
—estrenada amb musica de Pau Casals—, 
Pons reconstrueix el tema historic del dux 
Pere I de Venecia, que, cansat de lluites 
fraticides a la seva republics, es refugia 
en un claustre del Conflent.

Un altre interes, si ho voleu, te la seva 
obra com a estudios i divulgador de la 
nostra literatura. Pons fou membre de la 
Seccio Filologica de I'lnstitut d'Estudis 
Catalans i professor a Angulema, Tolosa i 
Montpelier. Trobem col laboracions se
ves en revistes com «Revue Catalane», 
“Revue des Langues Romanes», «Tra- 
montane», «Annuari dels Catalans», “Ca
lendar de la Veu del Canigo», «Vallespir», 
“Revue historique et litteraire du Diocese 

de Perpignan», «Annales du Midi», “Re
vista de Catalunya», «Germinabit», el 
«Mercure de France», on feia ressenyes 
de llibres Catalans. Els temes son prou 
diversos i manifesten I'amplitud de conei- 
xements i d'interessos del nostre home 
de Metres: Hull, Pere el Cerimonios, Ra
mon de Perellos i Bernat Metge, Jordi de 
Sant Jordi, Jaume Roig, Ve'daguer, Oller, 
Maragall, treballs sobre etimologies cata- 
lanes, sobre la passio provenpal «Didot», i 
la serie d'articles i treballs que publica al 
“Bulletin Hispanique» de Bordeus sobre 
temes de literatura casteliana (especial- 
ment sobre Lope de Vega), ates que ell 
era professor d'espanyol. Els hereus de 
Pons tenen encara alguns manuscrits 
inedits de I'autor. Entre aquests, n'hi ha 
un sobre Joan de Serrallonga, que ignoro 
si es una recreacio poetica, en prosa, o un 
estudi sobre el mite. Tambe per publicar, 
resten uns treballs sobre el notari Pere 
Pascual,5 que deixa unes memories, i un 
darrer treball, La vigue de I'ermite (d'a- 
pres un manuscrit du XVIIe siecle).

Pero la seva obra mes important, la que li 
ha donat mes fama com a estudios i 
investigador, i que justifica la seva obra 
d'erudicio, es la tesi doctoral La literature 
catalane en Roussillon au XVII et au XVIII 
siecle (1929), amb una bibliografia com
plementaria, que encara avui es d'obliga- 
da consulta per a tot aquell que s'interessi 
per la literatura i la llengua del Rossello. 
Quan Pons es planteja fer la seva tesi, no 
ho fa solament per a complir I'expedient 
academic de rigor, sino que es confessa 
calidament interessat per treballar un 
tema que I'apropes a la seva terra. Ens ho 
assenyala a L'ocell tranquil:6 «Mai no 
hauria arribat a fer la meva erudicio, si no 
hagues abordat un tema que era car al 
meu cor: I'estudi del Rossello i de la seva 
llengua, abans i despres del Tractat dels 
Pirineus... Quan el meu treball prengue 
una forma decisiva, em vaig adrepar a un 
professor de la Sorbona. Em respongue 
amb un mot rapid, pie d'ironia glacial. 
Llavors vaig adrepar-me a Tolosa, al meu

1955. Pons a la tanca de la seva casa del 
Boles, a Illa del Riberal, on moriria el 
generde 1956.

mestre de veil provenpal, Josep An- 
glade.»7

La historia d'aquesta literatura, nomes la 
podia dur a terme un home com Pons, 
coneixedor del catala al mateix temps que 
professor d'espanyol i format a la Univer- 
sitat francesa. De fet, aquestes tres reali- 
tats superposades son les que configuren 
aquesta literatura i les tres llengiies mar- 
quen profundament aquesta cruflla de 
camins. Encara que aqui i avui no sigui 
potser el Hoc mes indicat, podriem resu- 
mir les idees de Pons en els segiients 
punts: Progressiva francesitzacio del Ros-

4 Tomas Garces, El teatre de Josep-Sebastia Pons, 
“Serra d'Or», juliol 1976, pags. 481-483.

5. El manuscrit de les memories de Pere Pascual es 
actualment a la biblioteca municipal de Perpinya.
6. Op. cit., pag. 187.

7. J. Anglade feu una ressenya de la tesi del seu 
deixeble a la revista «Annales du Midi», 1929-30, vol. 
41-42, pags. 301-305.



sello des de I'endema del Tractat dels 
Pirineus (ensenyament, administracio, 
justicia, etc.), conreu de dues llengues 
(I'una segueix la via reial, I'altra els ca
mins de la muntanya; I'una avanga i 
I'altra es retira, i aixd explicaria la resis- 
tencia del teatre i dels goigs com a 
diversio i devocio dels camperols). El 
progres del gust frances no afavoreix 
tampoc I'aparicio de cap escriptor remar- 
cable d'expressio francesa. El catala es 
mante present en els llibres de devocio, 
reculls de miracles, tractats de mistica, 
dietaris, llibres de memories i literatura 
documental. D'altra banda, la narrativa hi 
es absent, i amb el menyspreu secular a 
Franga dels dialectes d'oc, a poc a poc el 
catala i el castella abandonen posicions a 
benefici del frances. Pero el nou gust en 
un principi s'expressa en catala, i Balanda 
i Sicart fara la primera tragedia catalana a 
la francesa. El classicisme de les Regies 
de vida de Salomo i Gelabert (1755) 
beneficia la llengua del Rossello, ja que el 

El raco de 
treball de 
Pons a 
Montpelier 
quan hi era 
professor.

conceptisme castella —segons Pons— 
havia malmes el geni de la frase catalana. 
La literatura rossellonesa acaba refugiant- 
se en una vida de retaule i de pastors. En 
definitiva, la pervivencia de I'esperit me
dieval amb els misteris, que tenen contac- 
te amb les comedies espanyoles i les 
tragedies franceses.

UNAVISIO DE FUTUR

Des de I'aparicio de I'estudi de Pons, 
poques coses s'han fet, i les noticies que 
Pons aportava per a una millor compren- 
sio global de la histdria de la llengua i la 
literatura catalanes no han estat aprofita- 
des com calia. Mai ningu no ha pensat a 
recuperar les memories inedites de Jero- 
ni Cros, de Pere Pascual, o les de mossen 
Curp, de mossen Arnau de Cotlliure, a 
cavall aquesta ultima dels segles XVII i 
XVIII. L'estudi de la nostra «Decadencia» i 
la nostra «Renaixenqa» no s'han fet enca- 

ra des d'un punt de vista integral. Vull dir, 
per exemple, que en molts aspectes el 
catala s'havia mantingut amb mes ferme- 
sa al Rossello que al Principat, i aquestfet 
no ha estat encara prou valorat. Tine 
fitxades unes vuitanta obres de teatre 
rossellones del periode que va des de 
finals del segle XVII fins a principis del 
segle XIX, entre peces profanes, religio- 
ses, hagiografiques, traduccions de I'italia 
i del frances. On es una riquesa teatral 
semblant i de llibres de memories i trac
tats de mistica al Principat?

Pons atura el seu treball a finals del segle 
XVIII, i de fet trobem mostres de vitalitat 
rossellonesa fins arribar a la primera 
guerra mundial. El segle XIX gairebe esta 
per estudiar. Ben pocs treballs s'han dut a 
terme sobre Tastu, Puiggari, Rous, Boixe- 
da, Tairich, Perpratx, tots ells homes de la 
Renaixenqa rossellonesa.

De Francesc Jaubert de Passa, o Paga 
(1785-1856), tothom n'esmenta les Re- 
cherches historiques sur la langue catala- 
ne. Gairebe tothom, pero, ignora que fins 
fa poc se'n podia consultar en una biblio- 
teca publica de Perpinya I'original catala, 
que ara ha desaparegut per la malicia i la 
incuria d'uns i pel poc interes dels altres. 
D'aquest mateix autor, encara hi ha un 
manuscrit inedit amb les seves poesies, 
que ningu no ha gosat mai mirar. Men- 
trestant, aquesta vella cultura va minvant, 
ja que desapareixen velles families, els 
lligams i les persones que et podrien 
guiar a la recuperacio de tots aquests 
papers dispersos. Les institucions politi- 
ques i culturals del nostre pais tampoc no 
estan a I'altura de les circumstancies a 
I'hora de fer convenis generosos entre les 
diverses contrades de parla catalana, 
abans d'entestar-se a lligar acords amb 
les altres nacionalitats de I'Estat espa- 
nyol, que ben poc ens ho agrairan.

Cree que el millor homenatge que es 
podria fer a Josep-Sebastia Pons en 
aquest centenari seria la reedicio d'alguns 
dels seus treballs com a historiador de la 
llengua i la cultura catalanes. En particu
lar, s'hauria de traduir al catala la seva 
tesi doctoral, amb uns apendixs justifica- 
tius que recollissin els avenqos que s'han 
fet en aquest camp. Mes d'un paper de 
Pons ens hauria de fer reflexionar que en 
certes zones del Principat, Valencia i les 
Illes Balears ja som, en molts aspectes, a 
I'avantsala del Rossello. D'altra banda, la 
majoria dels nostres intel-lectuals i pro
fessors continuen treballant des d'un des- 
patx de Barcelona, poc atents al progres i 
a l'estudi de la nostra realitat cultural en 
un sentit ampli, i els costa encara oir les 
veus de totes les col-lectivitats que for- 
men el nostre poble. 0, si no, «l'eximpli 
de la mata de jonc» que tant agradava de 
comentar a Ramon Muntaner: «Si tota la 
mata lligats amb una corda ben forts, e 
tota la volets arrencar ensems, dic-vos 
que deu homens, per be que tiren, no 
l'arrencaran.» A voltes em penso que 
s'esta convertint en una mustia escaro- 
la. — PEP VILA.


