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En la seva dilatada vida, Josep M.
Pons i Guri, a més d’advocat i alcalde
d’Arenys de Mar, ha estat i encara sorto-
sament és un historiador de prestigi i
potser per damunt de tot un mestre, en
el sentit més ampli de la paraula, i un
gran agitador cultural, amb una preocu-
pació enorme per la feina ben feta.

Entre les seves preocupacions prin-
cipals hi ha el dret català, l’existència
d’una comarca de la Selva que l’actual
divisió administrativa estrafà fins a la ca-
ricatura i la formació dels historiadors
en la recta comprensió i interpretació
dels documents. I encara el dret de les
entitats inferiors a disposar de les seves
coses, que entre altres punts el porta a
abominar de l’heràldica que la Generali-
tat pretén imposar als ajuntaments.

A partir d’aquests mèrits, el Centre
d’Estudis Selvatans, de Santa Coloma de
Farners ha impulsat un homenatge al
qual han estat invitats a participar tots
aquells que d’alguna manera han gaudit

amb el seu mestratge i la seva amistat i
se n’han enriquit: historiadors i arxivers
locals i comarcals, alumnes de les clas-
ses de paleografia i diplomàtica que
gratia artis impartia a l’arxiu d’Arenys
de Mar, professors de les universitats ca-
talanes que per diverses raons han man-
tigut contactes amb ell. 

No es tracta ara de comentar els
treballs, la qual cosa voldria dir copiar
l’índex i dedicar unes poques ratlles a
cadascun d’ells, sinó només de donar
notícia del fet i d’indicar els principals
temes tractats, que ja donen de per si
idea de l’amplitud dels interessos de l’ho-
menatjat: estudis sobre arxivística, ar-
queologia medieval, història de l’art,
comerç marítim i construcció naval,
demografia, història del dret i institu-
cions, exegesi literària i història del
comtat de Cabrera i de la Selva en ge-
neral... Poden semblar molts i diversos
camps, però en cadascun d’ells es pot
citar més d’una i de dues obres de J. M.
Pons i Guri: la dispersió no és en
aquest cas de cap manera un defecte,
sinó el resultat d’una obra de mes-
tratge divers.
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