
 Ressenyes 195

Llengua & Literatura. Núm. 31 (2021), ps. 105-220

d’un text que podia haver obert una línia en el teatre català que per desgràcia es va 
veure frustrada. Recordem que l’intent de Soler d’incorporar les fórmules del 
teatre de Sardou a Catalunya amb la seva adaptació de La famille Benoiton no va 
acabar de reeixir, i això que ell recorria encara a la forma versificada.

Arús també es mostra original en l’adaptació de formes de teatre popular a 
gèneres nous com les comèdies de màgia. Així, la famosa La Llúcia dels cabells de 
plata (1871), subtitulada «tragèdia catalana de guassa en tres actes i dotze qua-
dros» (p. 401), resulta un magnífic exemple d’una dramatúrgia basada en els re-
cursos extraordinaris, però també en l’humor propi de la tradició sainetística. 
Però el que em sembla especialment sorprenent són els almanacs polítics-dramà-
tics que participen de l’al·legoria i recullen la rica tradició del carnestoltes barcelo-
ní amb la seva capacitat crítica cap al moment polític (1871). Hi ha una voluntat de 
reflexió ideològica més explícita encara a ¡Mai més monarquia! (1873). En defini-
tiva, l’aportació d’Arús al teatre és molt més rellevant del que s’ha tendit a pensar 
i ens obre noves vies per a la interpretació de la cultura catalana vuitcentista, més 
enllà dels esquematismes tòpics.
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Trenta-cinc anys després de la segona publicació de la poesia completa de Josep 
Sebastià Pons (Camps, Columna, 1985), necessitàvem un volum més recent per 
estimar el poeta d’Illa. Eusebi Ayensa acaba d’editar la poesia catalana completa, 
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resultat de molts anys de feina als arxius de l’escriptor rossellonès. Aquesta edició 
compta amb un material d’arxiu al qual no vaig tenir accés; a la meva edició no 
vaig poder incloure documentació inèdita, a causa de raons alienes a la meva vo-
luntat. Em va passar la mateixa cosa quan estava redactant la tesi doctoral sobre 
Amade i Pons, llegida l’any 1980. Henry Frère, el gendre de Pons, marmessor de 
l’obra del seu sogre, s’oposava sistemàticament a tota investigació. No vaig dis-
posar d’informacions de primera mà per analitzar algunes facetes de la creació 
literària ponsiana. Aquest llibre nou vol fer conèixer aquest poeta encara massa 
desconegut pels lectors en general i que considero com un dels més grans poetes 
nord-catalans del segle xx, amb Jordi-Pere Cerdà. El curador aplega per primera 
vegada tots els textos del poeta, junt amb els materials d’arxiu particular qui hi fan 
referència, gràcies a la comprensió i a la generositat dels nets de Pons, Sebastià i 
Helena. Eusebi Ayensa ha tingut la sort de treballar durant anys en aquest fons 
privat per lliurar-nos un volum molt gruixut i exhaustiu. Aquests materials d’ar-
xiu li van ser d’un incontestable interès per tenir una mirada crítica, ja que com-
prenien manuscrits de poemes, quaderns de correspondència, diaris i notes per-
sonals del poeta al seu gendre. Representen tot un conjunt d’informacions molt 
precioses per evitar errors d’interpretació.

Aquesta documentació complementària és una de les principals novetats res-
pecte a les edicions anteriors. La distribució del llibre és clàssica. Comença per 
una àmplia introducció (ps. 27-91), en què el curador evoca la biografia i la pro-
ducció literària del poeta i exposa els criteris seguits en la seva edició. Ens explica 
especialment el material nou, els criteris lèxics i ortogràfics del text, que conser-
ven fidelment els dialectalismes, respecten els arcaismes semàntics i regularitzen 
l’ortografia dels poemes. Respecte a la distribució del poemari, ha volgut que la 
seva edició sigui la més completa de totes les que s’han publicat fins ara. Així, a 
les poesies publicades per mi (és a dir, totes les reconegudes pel mateix Pons i les 
rebutjades dels quatre primers reculls), hi ha afegit les que provenien de revistes 
rosselloneses i occitanes, i les rigorosament inèdites (una norantena), procedents 
majoritàriament de l’arxiu particular del poeta. Ha presentat els poemes d’una 
manera neta, sense notes al peu. Per clarificar-ne la lectura, ha concentrat totes les 
informacions relacionades amb els poemes en un aparat crític (ps. 685-977), on 
apareixen de manera sistemàtica les seccions següents: a) l’edició (registre de totes 
les edicions de cada poema, tant si són en paper com en manuscrit o mecanoscrit, 
l’any, i la pàgina o les pàgines en què apareix el poema); b) la dedicatòria (registre 
de les dedicatòries de poemes que figuraven en les primeres edicions dels quatre 
reculls); c) el títol (consigna dels diversos títols apareguts en els diferents manus-
crits i les primeres edicions d’un bon nombre de poemes); d) la data (registre que 
no apareix en les edicions definitives); e) un aparat crític, la part més interessant 
de la crítica (perquè menciona les versions distintes d’un mateix poema, tant en 
primeres edicions com en manuscrits o mecanoscrits); f) nota breu de les biogra-
fies de personatges referits en els poemes (molts són coneguts de la literatura 
rossellonesa, com Jordi-Pere Cerdà, Pau Berga, Jean Amade, Enric Muchart, Al-
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bert Saisset, Edmond Brazès o Pere de l’Alzina, Esteve Caseponce, Pere Talrich... 
i d’altres molt poc coneguts o de caràcter massa local, com la Bepa, una jornalera, 
l’Anton, un hortolà de Prades, l’Oliver, Manel Costa, un pastor dels voltants de 
Sureda, la Guida, tia de Pons, la Teresa d’en Julià, masovera de la regió dels As-
pres, Carme Buxadós, «la Margarida del mas blanc»); g) una descripció dels topò-
nims, que el lector corrent desconeix (com la Reglella, la Roca Gelera, Nimegues, 
el congost de Carençà, Curlàndia, municipis com Catllar, Noedes, Codalet, 
Montalbà del Castell, Vallmanya, Estoer, La Roca d’Albera, Molló...; h) una des-
cripció dels monuments (l’ermita de Sant Maurici, el priorat de Marcèvol, l’ermi-
ta de Sant Gil, Sant Pere del Bosc, Sant Guillem de Combret, el castell de Corbe-
ra, Sant Ponç de Candell, sense oblidar la molt famosa abadia de Sant Miquel de 
Cuixà); i) una descripció de les llegendes (els tres reis d’Orient, la llegendària 
mort de Guillem, la llegenda de la construcció de l’ermita romànica de Sant Gui-
llem de Combret) i tradicions (Mirmanda, ciutat imaginària de Terrats, la proces-
só de la Sang); j) una descripció de les fonts (Eusebi Ayensa hi reprodueix, per 
regla general, altres textos de Pons, publicats o inèdits, que dibuixen el context 
d’un poema o en descobreixen la font concreta). Per a això, ha trobat informació 
abundant i molt útil als llibres de memòries, L’ocell tranquil, Concert d’été i el 
Llibre de les set sivelles.

Una altra idea innovadora és haver incorporat dibuixos i aquarel·les a la pre-
sentació d’alguns poemes. Cal recordar que, a més de ser poeta, Pons era un ar-
tista, tenia un vessant de dibuixant i de pintor. Ayensa acompleix el desig de 
Charles Bauby, escriptor i director de la revista Tramontane, en la qual Pons 
publicà molts poemes. Bauby ambicionava que un dia «un volume rassemblât 
côte à côte des poèmes et des dessins de J.S.Pons». Ens diu el curador que quan 
Pons, en algun dels manuscrits o de les cartes, il·lustrava un poema o una sèrie de 
poemes amb un dibuix a llapis o a ploma o amb alguna aquarel·la que hi feia refe-
rència, aquesta il·lustració l’ha reproduït al costat o al capdavall del poema.

N’hem registrat deu: p. 125 (Sant Maurici), p. 202 (Elena a Vallmanya, 
aquarel·la), p. 339 (Nines amb un poal a la mà), p. 350 (L’hostal, el pou i don 
Quixot), p. 408 (El castell de Corbera), p. 577 (El mas), p. 591 (Serrabona), p. 594 
(Port de la Selva), p. 627 (Canigó vist de la finestra de casa), p. 629 (Paisatge).

En l’epíleg (ps. 981-990), Pep Vila, a més de l’edició, evoca les connexions de 
Pons amb el Rosselló i Catalunya, demostra com el poeta d’Illa va ennoblir les 
lletres nord-catalanes i estudia l’univers ponsià. A la bibliografia, molt ben pre-
sentada i molt pràctica (ps. 992-1003), hi trobem mencionats els materials d’arxiu, 
procedents de la Mediateca de Perpinyà, amb les referències corresponents (qua-
derns o carnets, diaris, plecs de poemes), l’índex de quaderns i diaris, i la corres-
pondència; l’arxiu particular de la família Pons (fons Enric Frère); l’arxiu històric 
de la ciutat de Barcelona; la Biblioteca de Catalunya (fons Tomàs Garcés, fons 
Francesc Matheu i Fornells, fons Enric Morera i Viura); l’Institut d’Estudis Ca-
talans (fons familiars de Marià Manent i de Josep Maria Casacuberta); les edicions 
de poemaris de J. S. Pons (en format de llibre i per ordre cronològic); les obres 
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poètiques completes; les antologies (fins a la mort de Pons); la narrativa, memo-
rialística, teatre i entrevistes (per ordre cronològic); els assaigs i declaracions pú-
bliques de J. S. Pons (per ordre cronològic), i els estudis, presentats per ordre al-
fabètic. Segueix (ps. 1007-1016) el glossari de dialectalismes i neologismes. 
Clouen el volum un índex de títols escrits en lletra cursiva (ps. 1019-1034) i un 
índex de primers versos (ps. 1037-1052).

També no hem d’oblidar la taula (ps. 7-25) i la presència d’il·lustracions ex-
tractes de la col·lecció dels hereus de Pons; totes representen el poeta (ps. 26, 94, 
169, 249, 357, 431, 537, 595, 633), excepte una que retrata la muller de Pons, Ele-
na Soler, en els darrers dies de vida.

Vet aquí un exemple de l’aparat crític:

La llàntia

ED: 1921 (31) | 1976 (134) | 1988 (34) || Josep Sebastià Pons (37) || 2 m.: 1 
(AHCB [Jocs Florals, 1919, Entrada 122. Lema: «Suppliciter tristes») | 2 (BC 
[fons Tomàs Garcés, I 1 / 31.5 (capsa 13/1)] || 3 q[uaderns]: 1 (Res. 2764 /2/7) | 
2 (Res. 2764/4/54) | 3 (Res. 2764/4/75).

TÍTOL: «Dona de presoner» (q.1-3).

DATA: Sept[embre] 1917 (q.1 i 3 | Res. 2764/37/3).

AC: La versió publicada l’any 1921, així com les incloses en l’antologia i les 
dues manuscrites, presenten variants textuals interessants, sobretot en els dos 
tercets, respecte de la revisada per Pons amb vista a la seva edició de 1976:

Sempre els parli de tu. Mes, què seràs per elles?
No saben si llur veu arriba a tes orelles,
o si t’estàs enllà, com un estel, la nit.

Ets com un sant d’iglésia en el llur esperit.
I aixís, havent sopat, s’han adormit. Tremola
mon cor vora el llum ros. I hauré de vetllar sola.

FONTS: A L’ocell tranquil Pons evoca la mateixa escena familiar que dóna cos 
a aquest poema: «Allà [a Illa] m’havia esperat Elena tant de temps, amb les dues 
filletes a la falda. Damunt aquella taula de cuina, la seva cal·ligrafia menuda se-
guia la línia del seu sentiment: “Aquest vespre de setembre —m’havia escrit— 
he encès el llum per primera vegada i les petites m’han preguntat: “Això vol dir 
que ve Nadal i que el pare tornarà, oi?” (p. 168). En una carta de Pons a la seva 
muller enviada des del seu captiveri a Friedrichsfeld el 2 d’octubre de 1917, li 
anuncia la composició d’aquest sonet, inspirat en l’anècdota recollida en el 
poema i que aquesta, al seu torn, li explicà en una carta enviada des d’Illa el 12 
de setembre d’aquell any i que no s’ha conservat (la qual cosa vol dir que el 
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poema degué ser escrit durant la segona quinzena de setembre de 1917): «Cet-
te dernière lettre est celle où tu me dis que pour la première fois tu as allumé la 
lampe, que les veillées commencent à s’allonger. Elle est pleine de douceur et 
de poésie cette lettre. Elle m’a inspiré un sonnet catalan, que je voudrais aussi 
pouvoir transcrire, que je voudrais aussi pouvoir te rapporter» (Res. 2765/9/41).

Fem constar finalment la semblança —potser no del tot casual— del darrer 
vers d’aquest poema amb un famós fragment de la poetessa grega Safo, que no 
dubtem que Pons devia conèixer: «La lluna ja s’ha post, / i les Plèiades. És / 
mitjanit, debades / m’he esperat, i jec sola» (fr.168b Voigt).

Hem de donar les gràcies a l’hel·lenista empordanès Eusebi Ayensa, apassionat de 
Pons, que ens ha proporcionat una tercera edició, innovadora, molt acurada i 
completa de la poesia catalana de Josep Sebastià Pons, fruit de set anys d’investi-
gació. És una obra destinada al gran públic però també als estudiosos d’aquest 
escriptor tan injustament ignorat per la crítica. Amb aquest magnífic llibre, els 
joves d’avui, aficionats a la literatura catalana, haurien de descobrir i d’estimar qui 
considerem com un dels autors més destacables del català literari.

ayenSa i PraT, Eusebi: La mel del record. Estudi i edició de la Faula d’Orfeu, de 
Josep Sebastià Pons, Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan, 2018; 
«Collection Joan Lluís Vives» 2.
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El llibre La mel del record. Estudi i edició crítica de la Faula d’Orfeu, de Josep 
Sebastià Pons, escrit per Eusebi Ayensa i Prat, és el vol. 2 de la «Collection Joan 
Lluís Vives», publicat per les Presses Universitaires de Perpignan el juny de l’any 
2018. L’autor, prestigiós classicista de formació i de professió, emprèn una anàli-
si aprofundida i exhaustiva del poema La Faula d’Orfeu amb la voluntat d’analit-
zar-ne les fonts clàssiques i a l’ensems assenyalar quina és la funció significativa 
que els elements del mite realitzen en l’economia d’aquesta obra creada per Josep 
Sebastià Pons. La Faula d’Orfeu és un poema de 323 versos, inclòs a Cambra 
d’hivern, el darrer llibre, inacabat, del poeta, que morí l’any 1962. Els seus gen-
dres, Enric Frère i Andreu Susplugas, en publicaren una edició bilingüe el 1966 a 
Barcelona.

Ayensa centra la seva anàlisi entorn de la tensió entre el tema del record i el 
de l’oblit, evidents en l’obra de Pons, perquè creu que precisament aquestes dues 
vivències són les que confereixen un sentit més pregon a la Faula d’Orfeu, poema 
íntimament connectat amb la mort prematura d’Elena, la muller del poeta, que hi 
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