
Josep Roca-Pons i els estudis catalans a l’Amèrica del Nord

També jo vaig rebre amb agraïment l’encàrrec de la Secció Filològica d’in-
tervenir en aquesta sessió en memòria de l’estimat amic Josep Roca-Pons.

Personalment, no el vaig conèixer fins tard. Devia ser cap a final del 1978
o començament del 1979, poc després d’haver tornat del Canadà, quan amb la
família vam establir-nos a Sitges, la vila on llavors ell passava els estius. Van
presentar-me’l els amics Jaume Martí-Olivella i Carme Rei-Granger, que ha-
vien estat en la primera línia de la fundació de la North American Catalan So-
ciety (NACS), l’abril de 1978. Per a mi ja era un nom mític, d’ençà dels meus
temps d’estudiant a la Universitat de Barcelona, llavors encara recents. Per-
què, per als estudiants universitaris de la convulsa primera meitat dels anys
setanta, que apreníem gramàtica amb la segona edició (ampliada i ja publica-
da per l’Editorial Teide) de la seva Introducción a la gramática, Josep Roca-
Pons era el professor català que ensenyava en una universitat dels Estats
Units de l’Amèrica del Nord i que ens havia causat un gran impacte amb la
seva Introducció a l’estudi de la llengua catalana, obra amb la qual la majoria
de nosaltres va descobrir l’estructuralisme. Però, en jubilar-se, l’any 1981, ell
i la seva esposa, Teresa, van passar a viure a Sitges tot l’any, i llavors vaig te-
nir el privilegi d’iniciar-hi una estreta relació que ja no es va interrompre fins
a la seva mort.

Probablement, com passa sovint a la vida, Josep Roca-Pons no devia 
haver previst desenvolupar la seva activitat professional a l’altra banda de
l’Atlàntic. S’havia doctorat l’any 1953 amb la tesi Estudios sobre las perífrasis
verbales del español, dirgida per Antoni M. Badia i Margarit, publicada l’any
1958 i guardonada amb el Premi Menéndez y Pelayo aquell mateix any. Ha-
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via començat a fer de professor adjunt a la Universitat de Barcelona, però la
manca de perspectives professionals a Catalunya el va empènyer a acceptar
l’oferta que, a través de Joan Ferraté, va fer-li la Universitat d’Oriente, a San-
tiago de Cuba, per ensenyar-hi gramàtica i lingüística general. Però l’aventu-
ra cubana —evocada pel seu vell amic sarrianenc, el poeta J. V. Foix en el po-
ema titulat «Plant d’En Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a En
Joan Ferreter, de Sent Jacme de Cuba, les cobles que li tramès. Parla-y també
d’En Joseph Roca e Ponç de la metexa universitat»— es va veure interrom-
puda ben aviat. L’any 1958, en plena activitat de la guerrilla castrista, van ser
clausurades les universitats cubanes i, llavors, es va establir provisionalment a
Nova York. Com és fàcil d’imaginar, a la ciutat del Hudson i els gratacels van
obrir-se-li grans possibilitats per a la recerca i allí va rebre una nova oferta de
treball, aquest cop de la Universitat d’Indiana. Va instal·lar-se, doncs, a Bloo-
mington, a l’Estat d’Indiana, on va residir habitualment fins a la seva jubila-
ció, llevat dels períodes en què va ensenyar a la Universitat de Puerto Rico
(estiu de 1962), a la Universitat de Georgetown (curs 1962-1963), a la Uni-
versitat de la Carolina del Nord (estiu de 1967) i a la Universitat Autònoma
de Barcelona (curs 1970-1971).

A Indiana va escriure les seves obres més importants però, sobretot, la
Universitat d’Indiana va ser el lloc on va poder desenvolupar el seu mestrat-
ge, de manera que va convertir-la en el gran centre de la catalanística nord-
americana. Efectivament, més enllà de l’estricta docència, i amb la inestimable
col·laboració de la seva esposa, no va escatimar hores per als joves nord-ame-
ricans que s’interessaven per la cultura catalana i que ben aviat van esdevenir
com els seus propis fills. I no solament per als nord-americans, també per als
catalans que estudiaven en aquella universitat, entre els quals hi havia alguns
representants de la natació catalana d’elit d’aquells anys. D’aquesta manera,
Josep Roca-Pons va aconseguir de convertir la Universitat d’Indiana en el
bressol de bona part de la catalanística nord-americana actual. És clar que ell
no va ser l’únic professor català prestigiós a les universitats nord-americanes
però, ni en quantitat ni en qualitat, ningú més no pot presentar una llista de
deixebles catalanistes com la seva, amb noms com ara Jane W. Albrecht
(Wake Forest University), Patricia J. Boehne (Eastern College), Janet DeCe-
saris (Universitat Pompeu Fabra), Pat V. Lunn (Michigan State University),
Philip D. Rasico (Vanderbilt University) o Thomas J. Walsh (Georgetown
University), per citar només alguns noms significatius entre molts altres.

El prestigi assolit pel professor Roca-Pons, que ja l’havia dut a formar
part del consell assessor del Congrés de Cultura Catalana, el va convertir
també en una de les personalitats clau en la fundació de la North American
Catalan Society, l’any 1978. Qui desconegui la immensitat del món universi-
tari nord-americà segurament no pot copsar el grau d’utopia que una idea
com aquesta comportava —i comportaria encara avui, si l’embranzida d’a-
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quell moment no hagués reeixit. Tot i que la llavors recent mort del dictador
Franco fes el camí una mica més planer, i malgrat el generós entusiasme del
petit grup inicial de catalanistes disseminats pels Estats Units i el Canadà, la
més mínima anàlisi realista feia pensar que aquest petit vaixell de la catalanís-
tica nord-americana no tardaria a naufragar. Va caldre, doncs, sumar molts
entusiasmes, esmerçar-hi moltes hores de feina i situar al davant d’aquesta
empresa una personalitat de prestigi que li donés solidesa i garanties científi-
ques, unes qualitats que als estudis catalans, com a expressió cultural d’una
nació sense estat, mai no se’ls suposen. I aquí tornem a trobar Josep Roca-
Pons, acceptant de posar-se al capdavant del projecte, secundat en aquells
moments per Manuel Duran, a la Universitat de Yale, i per Albert Porqueras
i el seu equip de col·laboradors a la Universitat d’Illinois. En Josep va ser el
primer president de la NACS (1978-1980) i, posteriorment (1987), en va ser
nomenat president d’honor. Abans, la NACS va dedicar-li les Actes del Ter-
cer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica (Toronto, 1982). Estudis en
Honor de Josep Roca-Pons.1

En jubilar-se, com ja he dit abans, va retornar a Catalunya, però aquest fet
de cap manera no va suposar que abandonés la seva dedicació a la NACS. És
en aquesta nova etapa de la seva vida que va iniciar-se la nostra relació i la
nostra amistat. Sobretot a partir del moment en què vaig entrar a la Junta de
la NACS com a vocal coordinador als Països Catalans. En aquesta tasca de fer
de pont entre la NACS i les institucions catalanes, poder comptar amb el con-
sell i la col·laboració d’en Josep va ser una ajuda impagable, i em va obrir unes
quantes portes. Però és que, a desgrat de les dificultats previstes, i fins i tot de
les imprevistes, la NACS anava fent camí. I, quan ja s’havien celebrat quatre
col·loquis, la North American Catalan Society va decidir afrontar un nou rep-
te, tan utòpic com el primer: la publicació d’una revista científica. La Catalan
Review (International Journal of Catalan Culture) apareixia el mes de juny de
1986, codirigida per Manuel Duran i Josep Roca-Pons, amb un monogràfic
dedicat al seu amic J. V. Foix, que l’ancià poeta encara va ser a temps de llegir.
Com que la revista es va publicar a Barcelona, va ser aquí on es concentrà tota
la feina d’edició, fet que encara va intensificar més les nostres relacions. Els
problemes per tirar endavant una publicació com aquesta van omplir moltes
de les nostres converses, especialment d’ençà que el 1987 vaig passar a ser-ne
associated editor i, fins i tot, després d’haver-lo substituït, quan ell va passar a
ser-ne el primer director honorari, l’any 1995.

Mentrestant, l’any 1988, era nomenat vocal de l’Associació Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) i la Generalitat de Catalunya el
condecorava amb la Creu de Sant Jordi. L’any següent va ingressar a la Secció
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Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. I, el 1991, un grup d’antics alum-
nes i col·legues vam dedicar-li un Homenatge a Josep Roca-Pons. Estudis de
llengua i literatura,2 que, a més de col·laboracions diverses, recull la seva bi-
bliografia. L’any 1995, en ocasió de celebrar-se el vuitè col·loqui de la NACS
a la Universitat d’Indiana, d’on era professor emèrit, s’hi van inaugurar ofi-
cialment els Josep Roca-Pons Archives i va pronunciar-hi la que seria la seva
última lliçó magistral, en una sessió memorable. Durant tots aquests anys, a
més, Josep Roca-Pons va participar en els diversos intents de crear, entre Bar-
celona i Sitges, uns cursos d’estiu de cultura catalana per a estudiants estran-
gers, que desgraciadament no han reeixit, per ara.

Finalment, el 1998, quan per tal de commemorar el seu vintè aniversari la
NACS va celebrar el novè col·loqui a Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans
va cedir-nos generosament la seva seu —com a president del comitè organit-
zador del col·loqui que vaig tenir l’honor de ser, sigui’m permès, de passada,
d’agrair-li-ho públicament—, l’amic Roca-Pons encara va voler formar part
d’aquest comitè organitzador, malgrat la seva avançada edat.

De tot el que he anat dient, em sembla que se’n desprèn, d’una manera
clara, una de les grans qualitats d’en Josep, una qualitat, per cert, no gaire fà-
cil de trobar: la voluntat de servei. Mai no va tancar-se en una torre de vori, la
seva tasca intel·lectual no li era obstacle per ser allí on era requerit, allí on hi
havia feina a fer, sempre amb la mateixa generositat que li era característica. I
sempre fidel als seus ideals de llibertat i solidaritat, un compromís que va ma-
nifestar públicament mentre les forces li ho van permetre i que sovint —com
he dit en altres ocasions— el feia ser crític, justament, amb els països que més
estimava: per exemple, amb la política bel·licista i salvatgement capitalista
d’uns Estats Units a qui agraïa la generosa acollida i amb les claudicacions de
la política catalana d’aquests darrers anys.

Aquesta generositat i aquesta honradesa, tant en l’àmbit científic com en
el cívic o el personal, són, precisament, allò que més li apreciàvem els seus
alumnes i els seus amics, i per això ara el trobem a faltar.

August Bover i Font
President de la Societat Catalana de Llengua 

i Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans
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