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Els anys de formació

Josep Roca-Pons fou un home de gran erudició, humanitat i justícia, d’un 
caràcter modest i més aviat reservat, si bé molt generós, dotat d’un fi sentit de 
l’humor i lliurat totalment i incondicionalment a la seva cultura i als seus amics 
i deixebles. Fou un fidel patriota català, un distingit lingüista, un veritable 
amant de la música clàssica, especialment la de Bach i Beethoven.1

Així el definia, breument, el seu antic alumne Philip D. Rasico. 
Nascut a Sarrià el 12 de desembre de 1914 —uns set anys abans que aquesta 

vila s’integrés com a barri a la ciutat de Barcelona—, començà l’ensenyament pri-
mari a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i Les (Vall d’Aran), on s’havia traslladat la 
família seguint la feina del pare. Retornats al Sarrià nadiu, prosseguí els estudis a 
Barcelona i l’any 1931, per influència del seu pare —que també li inculcà un ferm 
catalanisme—, inicià els estudis de dret a la Universitat de Barcelona, carrera que 
acabà l’any 1935. Però el dret no era la seva vocació i, veí de Josep Vicenç Foix, 
amb qui tingué una gran amistat, participava en les tertúlies que es reunien a la 
casa del poeta i sota el seu guiatge començà a publicar articles sobre llengua i lite-
ratura al diari La Publicitat.

Durant la guerra fou destinat a un batalló de rereguarda, a Alacant. I, en aca-
bar-se, l’any 1939, decidí iniciar els estudis de filosofia i lletres a la Universitat de 
Barcelona. La seva primera intenció era especialitzar-se en filosofia, però les restric-
cions, censures i prohibicions imposades pel règim franquista li van fer veure que 

1. Philip D. Rasico, «El mestratge de Josep Roca-Pons», a Josep Roca-Pons: Sessió en memòria, 
Barcelona, IEC, 2001, p. 11. 
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difícilment podria obtenir una bona formació en aquesta disciplina i es va decantar 
per la filologia romànica.2 S’hi va llicenciar l’any 1941, sempre a la universitat barce-
lonina, i el 1947 hi començà a fer classes de filologia romànica i de gramàtica general 
fins a 1955. Mentrestant, l’any 1953 es doctorà a la Universitat de Madrid —com era 
obligatori llavors— amb una tesi dirigida per Antoni M. Badia i Margarit i publica-
da amb el títol Estudios sobre las perífrasis verbales del español, que va merèixer el 
premi extraordinari de doctorat i que fou guardonada amb el Premi Menéndez y 
Pelayo del Consell Superior d’Investigacions Científiques l’any 1958.3

L’aventura americana

Però la deplorable situació universitària a l’Estat espanyol de l’època no oferia 
gaires bones perspectives professionals i Josep Roca-Pons —a través de Joan Fer-
raté, que hi ensenyava des de l’any anterior—, l’any 1955, acceptà l’oferta d’una 
plaça de professor de lingüística general i hispànica a la Universitat d’Orient, a 
Santiago de Cuba. El seu vell amic sarrianenc, el poeta J. V. Foix, evocà l’estada al 
Carib dels dos professors catalans en el poema «Plant d’En Joseph-Vicenç, de Bar-
celona, 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», datat 
el dia 8 d’abril de 1956, que acaba dient:

Eu volria, de grat, omplir tant de paper
Com jats, esgrogueït, per cambres del recer;
Mas sé que·l temps és poch, e qu’havets un mester
—Oh estimat doctor En Joan Ferreter!—
Vuylats donchs —ara plou e·l vi·n valrà diner
Després de tant d’exut com ha portat febrer—
Que prenga comiat, vós qui sóts lo primer
D’haver-me scrit en vers des del càlid terrer
On En Roca, libert, doctoreja·l carrer
Les mulates ardents; e —bé·u crec, de mester—
La crioyla jausent al fehel foraster.
Hajats ambdós salut e meylor conseyller.4

2. Vegeu, per exemple, Maria Lluïsa Marsal, «Josep Roca-Pons (1914-2000)», a Maria Lluïsa 
Marsal, Ventura Sella, Vinyet Panyella i August Bover, Josep Roca-Pons (1914-2000): En memò-
ria, Sitges, Grup d’Estudis Sitgetans, 2002, p. 7-8.

3. Josep Roca-Pons, «Estudios sobre las perífrasis verbales del español», Revista de Filología Es-
pañola. Anejo (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), núm. 67 (1958).

4. J. V. Foix, Obres completes, vol. 1, Poesia, Barcelona, Edicions 62, 1974, p. 282.
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Aquesta activitat docent, però, fou molt aviat interrompuda d’una manera 
sobtada pel tancament de les universitats cubanes ran de l’alçament castrista con-
tra la dictadura de Fulgencio Batista. Llavors ja havia començat a treballar en el 
que seria el seu llibre Introducción a la gramática, però la impossibilitat de fer 
consultes a la biblioteca de la universitat li dificultava moltíssim la feina. Per això, 
l’any següent es traslladà a Nova York, on fou acollit pel lingüista Tomás Navarro 
Tomás, llavors professor a la Universitat de Colúmbia, i pogué continuar la pre-
paració del llibre a la biblioteca d’aquesta universitat. 

Allí s’hi estigué fins a 1958. Aquell any es va publicar la traducció espanyola 
de Le langage, de Joseph Vendryes,5 que incloïa l’obra complementària Panorama 
de la lingüística moderna, escrita conjuntament per Antoni M. Badia i Margarit i 
Josep Roca-Pons. Deixà Nova York per traslladar-se a Bloomington en acceptar 
l’oferta d’Agapito Rey, de la Universitat d’Indiana, per a fer-hi classes de filologia 
espanyola. Iniciava d’aquesta manera una llarguíssima carrera docent en aquesta 
universitat fins que s’hi va jubilar, l’any 1981. Hi començà ocupant-se d’assigna-
tures de l’àrea d’espanyol, com ara gramàtica i composició, morfologia i sintaxi, 
gramàtica històrica, etc., i fins i tot alguna vegada de literatura, com la novel·la pi-
caresca. 

Mentrestant, l’any 1960 es publicà Introducción a la gramática.6 El llibre fou 
nombrosament reimprès i reeditat —no solament a Catalunya, sinó també a Mè-
xic i Cuba—, cosa que li va permetre estendre el seu mestratge a altres països i 
també a casa nostra, com va ser el cas per a la meva generació d’estudiants univer-
sitaris, per exemple. Interessat molt especialment pel vessant més especulatiu de 
la lingüística, l’il·lusionava sobretot la possibilitat d’introduir, amb aquesta obra, 
les idees més innovadores de la ciència del llenguatge d’aquell temps entre els lec-
tors hispanòfons. Per això, al pròleg a la primera edició, el doctor Badia destacava:

Constantemente encontrará el lector, a lo largo de sus páginas, una invita-
ción a reflexionar sobre los conceptos tradicionales de la gramática; ahora bien, 
como consecuencia de esas reflexiones, los conceptos tradicionales quedan fre-
cuentemente superados al recibir la inyección de las nuevas corrientes, entre 
las cuales el autor se mueve con tanta maestría como familiaridad.7

Inicialment, a la Universitat d’Indiana, les seves tasques docents i investiga-
dores se centraven en la filologia espanyola, però tan aviat com va poder es va 
anar desplaçant cap a la filologia catalana. L’any 1963 ja hi pogué impartir l’as-

5. Mèxic, D. F., Montaner y Simón, 1958.
6. Barcelona, Vergara, 1960.
7. Josep Roca-Pons, Introducción a la gramática, reimpressió de la segona edició, corregida i 

actualitzada, Barcelona, Teide, 1971, p. 6.
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signatura «Catalan Language and Literature». Ben aviat va aconseguir ampliar 
l’oferta d’assignatures de l’àrea de català fins a quatre: llengua, lingüística, lite-
ratura medieval i literatura contemporània. I a aquests cursos regulars encara 
n’hi va poder afegir dos de més reduïts: un de cultura catalana i un de conversa. 
Amb raó podia dir que tenia la satisfacció que el seu programa d’estudis cata-
lans era el més complet que s’oferia a l’Amèrica del Nord. I només cal recordar 
les paraules del seu antic alumne i membre corresponent de la Secció Filològi-
ca, Philip D. Rasico, pronunciades a la Sala Nicolau d’Olwer d’aquesta casa, 
l’any 2001, en la sessió en memòria que l’Institut d’Estudis Catalans dedicà a 
Josep Roca-Pons: 

De fet, hom pot parlar, sense cap mena d’exageració, no d’un desperta-
ment o reviscolament de l’interès de Roca-Pons pel català, el qual no li havia 
minvat en cap moment, sinó del començament d’un veritable apostolat a favor 
de la seva llengua i cultura, cosa que a partir de l’any 1975, si fa no fa, el va in-
duir a dedicar-se quasi exclusivament a l’ensenyament del català. I, en aquest 
sentit, es pot remarcar que cap al 1976 va aparèixer d’una manera misteriosa, a 
la porta del despatx de Roca-Pons, una placa que anunciava Catalan Studies, 
col·locada, pel que sembla, per un deixeble seu, potser aquí present.8 

Com és lògic, i al costat de la seva activitat docent, també va ser a Indiana on 
Roca-Pons dugué a terme la part més important de la seva recerca; on, a més de 
nombrosos articles en revistes de prestigi com ara Estudis Romànics, Revista de 
Filología Española, Revue des Langues Romanes, etc.,9 va escriure una altra obra 
fonamental: Introducció a l’estudi de la llengua catalana (1971),10 en què introduí 
l’estructuralisme en l’estudi de la nostra llengua i que immediatament es convertí 
en un llibre de capçalera per a tots els qui llavors cursàvem els estudis de filologia 
catalana a la universitat.11 De nou hi veiem, en les paraules del mateix autor a la 
«Nota preliminar» del llibre, la voluntat de modernització i actualització aplica-
des a l’estudi del català:

Un dels nostres objectes serà, també, de posar la nostra llengua en relació 
amb les tendències més modernes de la lingüística, poc conegudes entre nosal-

 8. Philip D. Rasico, «El mestratge de Josep Roca-Pons», p. 12.
 9. Vegeu «Bibliografia de Josep Roca-Pons», a Homenatge a Josep Roca-Pons: Estudis de llengua 

i literatura, a cura de Jane White Albrecht, Janet DeCesaris, Patricia V. Lunn i Josep Miquel Sobrer, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Indiana University, 1991, p. 309-315. 

10. Barcelona, Vergara, 1971.
11. Vegeu l’opinió d’una altra estudiant d’aquells temps: Vinyet Panyella, «Entre Ramon Llull i 

J. V. Foix: Josep Roca-Pons, filòleg», a Maria Lluïsa Marsal, Ventura Sella, Vinyet Panyella i Au-
gust Bover, Josep Roca-Pons (1914-2000)…, p. 26.
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tres. Ens plaurà, doncs, d’aconseguir, a través de l’estudi del català —objecte 
primordial d’aquest llibre—, una coneixença més àmplia de les noves orienta-
cions que, durant els darrers anys, han aparegut en la ciència del llenguatge.12

Dos anys després, i sempre amb aquesta voluntat innovadora, publicà El 
lenguaje,13 obra en què comptà amb la col·laboració de Pere Julià en algun capítol, 
i que també s’amplià i es reedità diverses vegades.

L’increment de l’oferta d’estudis catalans que havia aconseguit implantar a la 
Universitat d’Indiana creava una situació nova i, entre altres coses, va fer evident 
la falta de materials de suport a la docència en llengua anglesa. Per això, més enllà 
dels seus estudis lingüístics, també es va veure obligat a omplir alguna d’aquestes 
llacunes encara que quedessin lluny de la seva especialitat; aquest és l’origen de la 
seva Introduction to Catalan Literature (1977),14 amb traducció de textos a cura de 
la seva exalumna Patricia Boehne, escrit amb l’esperança que el llibre «will make a 
valuable contribution to the study of Catalan language and literature, which, for-
tunately, has been on the increase in this country in recent years». 

I, com tothom reconeix, per a aquest «apostolat», Josep Roca-Pons compta-
va amb una col·laboradora extraordinària: la seva esposa, Teresa Boix i Gubert, 
palamosina, amb qui s’havia casat l’any 1964, que de vegades fins i tot participa-
va en les classes per tal que els alumnes poguessin sentir una conversa en llengua 
catalana. 

Crec que una de les coses que més hem d’agrair d’aquesta llarga carrera do-
cent nord-americana de Josep Roca-Pons, amb la inestimable col·laboració de la 
seva esposa, és que van saber crear un nombrós grup de deixebles catalanistes que 
s’han anat escampant per diferents universitats, especialment dels Estats Units. 
Torno a manllevar unes paraules del seu antic alumne Philip D. Rasico: 

La tasca docent de Roca-Pons a Nord-amèrica i, especialment, a la Univer-
sitat d’Indiana fou sempre molt personal, i sobretot quan es tractava de la llen-
gua i la literatura catalanes era una obra apassionada que encoratjava i alhora 
inspirava els alumnes amb el seu entranyable entusiasme i bell exemple cientí-
fic. Ell, però, mai no volia fer-los sentir cap obligació a interessar-se per la llen-
gua i la cultura de llur mestre. No n’hi havia cap necessitat, car el caràcter de 
Josep Roca-Pons: savi, idealista, honrat i absolutament convençut del gran va-
lor de la seva llengua i cultura, ja era prou per atreure’ls-hi i inspirar-los una 
estima i lleialtat duradores.15

12. Josep Roca-Pons, Introducció a l’estudi de la llengua catalana, Barcelona, Vergara, 1971, 
p. 7-8.

13. Barcelona, Teide, 1973.
14. Bloomington, Indiana University, 1977.
15. Philip D. Rasico, «El mestratge de Josep Roca-Pons», p. 13. 
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I aquestes «estima i lleialtat duradores» no es limitaven només a la llengua i la 
cultura catalanes, sinó que abastaven també el seu mestre. Fins al punt que, un 
cop jubilat, puc donar testimoni que totes les vacances d’estiu alguns d’aquests 
exalumnes americans l’anaven a visitar a la seva casa de Sitges, com encara ara 
continuen fent amb la seva vídua.

Però la docència de Josep Roca-Pons va anar més enllà de la Universitat d’In-
diana. Tot aprofitant cursos d’estiu o algun any sabàtic o excedència, impartí cur-
sos també a la Universitat de Puerto Rico a Río Piedras (l’estiu de 1962), a la Uni-
versitat de Georgetown a Washington, DC (el curs 1962-1963), a la Universitat de 
Carolina del Nord a Chapel Hill (l’estiu de 1967) i, a Catalunya, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (el curs 1970-1971 i l’estiu de 1978).

La North American Catalan Society (NACS)

Especialment interessat en la difusió de la catalanística en el món universitari 
nord-americà, Josep Roca-Pons havia estat el cap de la secció de català i occità de 
la Modern Language Association (MLA) els anys 1962 i 1970. Quan, cap a mitjan 
anys setanta, Albert Porqueras-Mayo, de la Universitat d’Illinois, que llavors 
comptava amb l’eficaç col·laboració de dos joves i entusiastes llicenciats catalans 
—Jaume Martí-Olivella i Carme Rei-Granger—, li proposà de preparar la celebra-
ció d’un col·loqui d’estudis catalans, s’afegí decididament al projecte, sense pen-
sar-s’ho dues vegades. Després de nombrosos contactes i gestions, finalment el 
col·loqui se celebrà al campus d’Urbana-Champaign de la Universitat d’Illinois, 
entre el 30 de març i l’1 d’abril de 1978. Aquest Primer Col·loqui d’Estudis Cata-
lans a Nord-amèrica tingué la presidència d’honor d’Antoni M. Badia i Margarit i 
la copresidència dels professors Roca-Pons i Porqueras-Mayo. Josep Roca-Pons 
va ser l’encarregat de fer-hi la conferència inaugural: «La projecció exterior de la 
cultura catalana», que reflecteix les seves preocupacions sobre aquest tema.16 En 
els seus mots finals expressava el seu 

[…] fervent desig que d’aquest «Primer Col·loqui d’Estudis Catalans» en surti 
un impuls decidit i poderós que ens porti a la rectificació d’actituds injustes 
envers els valors universals de la nostra cultura. Som nosaltres els que hem de 
dur una tasca constant i incansable, puix que no tenim o, si més no, no hem 
tingut una representació oficial disposada a ajudar-nos.17

16. Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes: Actes del Primer Col·loqui d’Estudis Catalans 
a Nord-amèrica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1979, p. 41-57.

17. Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes…, p. 56-57.

01-20 Josep Roca.indd   10 9/7/2019   9:36:19



11

I cloïa la intervenció amb unes paraules fruit de la seva experiència personal:

Per aconseguir el nostre objectiu haurem de vèncer molts obstacles. S’im-
posa, doncs, una tasca eficient i ben organitzada per fer conèixer els valors de la 
cultura catalana. Com ja ha començat a esdevenir-se ací i a d’altres països, 
molts dels nostres deixebles, que han arribat a conèixer bé i a estimar la nostra 
cultura, en seran els propagadors més entusiastes i objectius.18

I l’organització que reclamava en la seva ponència s’inicià tot seguit, ja que en 
el transcurs d’aquest primer col·loqui es constituí la North American Catalan So-
ciety (NACS), de la qual Josep Roca-Pons esdevingué el primer president (1978-
1980) i, més endavant, l’any 1987, en fou nomenat president d’honor. En ocasió 
del seu tercer col·loqui, celebrat a Toronto entre el 15 i el 17 d’abril de 1982 —el pri-
mer que tenia lloc al Canadà—, la NACS li dedicà el volum d’actes, que duu el 
subtítol Estudis en honor de Josep Roca-Pons19 i que conté una semblança a cura 
del seu vell amic i director de tesi Antoni M. Badia i Margarit: «Homenatge i gra-
titud a Josep Roca-Pons», en què, a més de la seva tasca científica i del seu mestrat-
ge, destaca la característica actitud humana de l’homenatjat:

En Roca és un home bo. Un home modest. No sempre els homes de ciència 
posseeixen aquestes qualitats. Però quan les tenen, i són, de més a més, solvents 
des del punt de vista professional, ja no hi falta res. Per això en tots els casos 
s’ha guanyat els deixebles i tots aquells que a ell s’acostaven. I se’ls ha guanyat 
per humanitat, per honestedat, per joc net.20

El retorn a Catalunya

Un cop jubilat de la Universitat d’Indiana, el matrimoni Roca-Pons s’establí a 
Sitges, població on estiuejaven des de feia uns anys. Però, retornat a Catalunya, 
amb la generositat que el caracteritzava, mai no va deixar de treballar per a la 
NACS i per a la difusió dels estudis catalans arreu, com ja he dit en altres llocs,21 de 

18. Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes…, p. 57.
19. Actes del Tercer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica (Toronto, 1982): Estudis en ho-

nor de Josep Roca-Pons, a cura de Patricia Boehne, Josep Massot i Muntaner i Nathaniel B. Smith, Bar-
celona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983.

20. Actes del Tercer Col·loqui d’Estudis Catalans…, p. 17
21. Vegeu August Bover i Font, «Josep Roca-Pons i els estudis catalans a l’Amèrica del Nord», a 

Josep Roca-Pons: Sessió en memòria, p. 18, i «Josep Roca-Pons: la consolidació de la catalanística nord-
americana», a Maria Lluïsa Marsal, Ventura Sella, Vinyet Panyella i August Bover, Josep Roca-
Pons (1914-2000)…, p. 32. 
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la mateixa manera que sempre es va mantenir fidel als seus ideals de llibertat i so-
lidaritat, compromís que va manifestar públicament mentre les forces li ho van 
permetre. Un compromís que el duia sovint a ser crític justament amb els dos 
països que més estimava: 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’aquell temps. I, de Catalunya estant, Josep Roca-Pons va tornar a ser 
fonamental perquè la catalanística nord-americana pogués fer realitat aquell som-
ni de què parlava Nathaniel B. Smith al pròleg de les esmentades actes del col·loqui 
de Toronto de 1982, quan deia: «Si hi havia uns quants Roca-Pons més, la projec-
ció exterior (i interior) de la cultura catalana quedaria assegurada per molts anys, 
i la NACS ja tindria 500 socis, una seu oficial i la revista d’estudis humanístics i de 
ciències socials que tots somiem.»22 

Efectivament, ja amb quatre col·loquis celebrats, la NACS veia consolidada 
una associació que tothom creia que era impossible que sobrevisqués enmig de 
l’oceà universitari nord-americà. I ara es proposava un altre repte tan utòpic com 
el de la seva creació com a associació de catalanística. Van saber sumar esforços i 
projectes i aquest altre somni també es va fer realitat. Com a resultat de la unió 
entre el projecte d’alguns membres de l’aleshores junta directiva de la NACS 
(Nathaniel B. Smith, Jaume Martí-Olivella i Josep Roca-Pons) i el de la professo-
ra Mercè Vidal-Tibbits (Universitat Howard), la col·laboració de Joaquim Muns 
—llavors director executiu del Banc Mundial— i l’ajut de la Generalitat de Cata-
lunya, el mes de juny de l’any 1986 va aparèixer el primer número de la revista 
científica Catalan Review —amb el subtítol International Journal of Catalan Cul-
ture. Mercè Vidal-Tibbits n’era la «managing editor»; Nathaniel B. Smith, 
l’«associate editor», i la codirigien Manuel Duran, president de la NACS en 
aquell moment, i Josep Roca-Pons. No ens sorprendrà, doncs, que aquest primer 
volum fos un monogràfic dedicat al seu vell amic sarrianenc J. V. Foix, que el 
poeta de Sol, i de dol, llavors ja nonagenari, encara fou a temps de veure. Roca-
Pons continuà codirigint la revista fins a l’any 1995, en què passà a ser-ne el di-
rector honorari. 

Per la seva actitud i la tasca duta a terme, a partir de la segona meitat dels anys 
vuitanta li arribà tota una sèrie de reconeixements. L’any 1986, l’Ajuntament de 
Sitges el nomenà Amic Predilecte de Sitges. Mentrestant, encara va ser vocal de la 
Junta Directiva de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
(AILLC) entre 1988 i 1994. I l’any 1989 ingressà com a membre numerari de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya 
el condecorà amb la Creu de Sant Jordi. Un grup d’exalumnes i amics li dedicà el 
volum Homenatge a Josep Roca-Pons. Estudis de llengua i literatura, que, a més, 

22. Actes del Tercer Col·loqui d’Estudis Catalans…, p. 9.
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conté la seva bibliografia, aparegut a Barcelona l’any 1991. Quatre anys més tard, 
entre el 30 de setembre i el 3 d’octubre de 1995, se celebrà al campus de Blooming-
ton de la Universitat d’Indiana el Vuitè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amè-
rica. Per al matrimoni Roca-Pons va ser una magnífica oportunitat per retor-
nar-hi i retrobar vells amics i col·legues i el col·loqui es va cloure amb la inauguració 
oficial dels «Josep Roca-Pons Archives» de catalanística de la biblioteca universi-
tària, «durant la qual van parlar la presidenta de la NACS, Patricia Boehne, la de-
gana de la biblioteca d’Indiana, Patricia Steele, i el mateix Josep Roca-Pons, pro-
fessor emèrit d’aquella universitat. Implícita amb la dedicació dels Arxius al 
doctor Roca-Pons hi anava la dedicació d’aquell col·loqui a qui fou professor du-
rant molts anys d’Indiana University i un dels fundadors de la NACS», tal com 
diu qui fou el seu successor a la càtedra d’Indiana, Josep Miquel Sobrer, al pròleg 
de les actes d’aquell col·loqui.23

El següent col·loqui de la NACS, el novè, va coincidir amb la commemoració 
del vintè aniversari de la creació d’aquesta associació i es va celebrar entre el 26 i el 
28 de maig de 1998 aquí mateix, a la seu barcelonina de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. I, com recordàvem en el corresponent volum d’actes,24 malgrat la seva edat 
avançada, Josep Roca-Pons va voler participar activament en les tasques prepara-
tòries i formà part del comitè organitzador.

Va ser el seu últim acte de servei. L’enyorat amic morí el 28 d’agost de 2000 a 
l’Hospital de Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

Els homenatges pòstums

La gran estimació, personal i professional, que s’havia guanyat en vida va fer 
que ben aviat s’organitzessin homenatges en memòria seva. El curs 2000-2001, 
Josep Miquel Sobrer convertí la Catalan Studies Lecture, que cada any se cele-
brava a la Universitat d’Indiana, en un Josep Roca-Pons Memorial, que va tenir 
la participació de dos exalumnes del mestre: la professora Maryellen Bieder, que 
hi va llegir un emotiu text de record, i el professor Philip D. Rasico, com a con-
ferenciant.25

23. Actes del Vuitè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica. Bloomington, 1995, a cura de 
Josep Miquel Sobrer, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 5.

24. Actes del Novè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica (Selected Proceedings). Barcelona, 
1998, a cura d’August Bover i Font, Maria Rosa Lloret i Mercè Vidal-Tibbits, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 7.

25. August Bover i Font, «Josep Roca-Pons: la consolidació de la catalanística nord-america-
na», p. 32. 
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El 3 de març de 2001, el Grup d’Estudis Sitgetans organitzà un homenatge 
pòstum al doctor Josep Roca-Pons, que recollí posteriorment en el volum Josep 
Roca-Pons (1914-2000). En memòria, publicat l’any 2002.26

Per la seva part, l’Institut d’Estudis Catalans li dedicà una sessió en memòria 
el dia 17 de maig de 2001, ja esmentada, i que es publicà aquell mateix any.27

El dia 21 de setembre de 2004, l’Ajuntament de Sitges li dedicà una plaça de 
nova creació situada a la zona dels plans d’Aiguadolç de la vila.28 I el 15 de maig 
de 2010, en ocasió de les Jornades de la Secció Filològica celebrades a Sitges i dedi-
cades a l’il·lustre filòleg, la Secció feu una visita d’homenatge a la plaça esmentada. 
En la presentació del volum que recull els textos llegits a les Jornades, publicat 
l’any 2012, l’aleshores president de la Secció, Joan Martí i Castell, fa constar que 
«per decisió unànime del Ple de la Secció Filològica, tots els actes que tingueren 
lloc a la vila foren en honor del professor Josep Roca-Pons. Un il·lustre lingüista, 
membre egregi de la Secció i específicament lligat a Sitges».29

I, encara, el 29 de maig de 2014, l’Institut d’Estudis Catalans celebrà l’acte 
commemoratiu d’«Homenatge a Josep Roca-Pons en el centenari del seu naixe-
ment», que tingué lloc al Jardí Mercè Rodoreda i que es complementà amb l’expo-
sició d’una mostra de documents del Fons Josep Roca-Pons dipositat a l’Arxiu de 
l’Institut d’Estudis Catalans i amb la projecció d’un audiovisual amb imatges 
de l’homenatjat i missatges d’amics i deixebles a la Sala Puig i Cadafalch.

Un seguit de reconeixements per a un col·lega i amic enyorat i a qui ens plau 
recordar perquè, com diu Joan Martí i Castell en el volum esmentat de les Jorna-
des de la Secció Filològica a Sitges: 

Roca-Pons dedicà les seves fatigues professionals a il·luminar qüestions de 
lingüística i de gramàtica catalanes, amb una visió de la teoria general del llen-
guatge del tot única i peculiar. Per la qual cosa, les seves aportacions constituei-
xen un gruix inestimable d’opinions molt innovadores respecte als problemes 
principals dels sistemes lingüístics i, molt especialment, és clar, del català. Era 
original, en el sentit més ric del terme; genial, en el sentit més etimològic del 
mot. Nogensmenys, per damunt de tot, era discret, modest; ni esperava ni volia 
els elogis que es guanyà amb escreix; li bastava treballar bé; en tenia prou essent 
un servidor de la ciència i del país; un país que el feu patir per la situació secular 

26. Maria Lluïsa Marsal, Ventura Sella, Vinyet Panyella i August Bover, Josep Roca-Pons 
(1914-2000)…

27. Josep Roca-Pons: Sessió en memòria.
28. Ignasi M. Muntaner, El terme de Sitges i la seva rodalia: Els seus noms de lloc, vol. ii, Sitges, 

Grup d’Estudis Sitgetans, 2016, p. 510.
29. Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Sitges: Homenatge a Josep 

Roca-Pons (14 i 15 de maig de 2010), Barcelona i Sitges, IEC, Grup d’Estudis Sitgetans i Ajuntament 
de Sitges, 2012, p. 9.
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de submissió i pel qual lluità amb decisió i fermesa; basti aquí recordar un as-
pecte de la seva labor ingent: si la llengua catalana és prou coneguda als Estats 
Units és degut sobretot a la tasca de divulgació que en feu i que podem sintetit-
zar en la creació de la North American Catalan Society i en la revista que publi-
ca. Josep Roca-Pons fou un català universal. Professor de primera categoria. 
Col·lega col·laborador en les causes justes. Amic lleial. En suma, científic rigorós 
i ciutadà patriota admirable.30

30. Jornades de la Secció Filològica…, p. 10.
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Fotografia 1. Josep Roca-Pons, a l’època 
d’estudiant.

Fotografia 2. Amb Tomás Navarro Tomás, a Northampton, Massachusetts (EUA).
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Fotografia 3. Reedició de 1971 de 
la Introducción a la gramática (1960).

Fotografia 4.  Introducció a l’es-
tudi de la llengua catalana (1971).

Fotografia 5.  El lenguaje (1973). Fotografia 6. Introduction to Ca-
talan Literature (1977).
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Fotografia 7. Amb Albert Porqueras-Mayo, Antoni M. Badia i Margarit, una participant en 
el col·loqui, Jaume Martí-Olivella i Carme Rei-Granger. Primer Col·loqui de la NACS, Univer-
sitat d’Illinois a Urbana-Champaign, 30 de març - 1 d’abril de 1978.

Fotografia 8. Adreçant-se als participants en el Primer Col·loqui de la NACS, Universitat 
d’Illinois a Urbana-Champaign, 30 de març - 1 d’abril de 1978.
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Fotografia 10. Amb l’arquitecte Josep Lluís Sert. Segon Col·loqui de la NACS, Universitat 
de Yale, 1979. 

Fotografia 9. Amb Albert Porqueras-Mayo 
i Antoni M. Badia i Margarit. Primer Col·loqui 
de la NACS, Universitat d’Illinois a Urbana-
Champaign, 30 de març - 1 d’abril de 1978.
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Fotografia 11. Primer número de la revista 
Catalan Review (juny 1986).

Fotografia 12. Amb el poeta J. V. Foix.
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Fotografia 14. Homenatge a Josep Roca-
Pons. Estudis de llengua i literatura (1991).

Fotografia 13. Rebent la Creu de Sant Jordi de mans del president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol (Barcelona, 1989).
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Fotografia 15. Amb la seva esposa, Teresa Boix. Vuitè Col·loqui de la NACS, Universitat 
d’Indiana, octubre de 1995.

Fotografia 16. Sessió plenària del Vuitè Col·loqui de la NACS, Universitat d’Indiana, 
3 d’octubre de 1995.
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Fotografia 17. Amb la seva esposa, Teresa Boix, i els col·legues Philip D. Rasico, Joseph 
Gulsoy, Joan Antoni Mesquida, Edward J. Neugaard i Joan Miralles. 

Fotografia 18. Al domicili particular de Sitges.
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Fotografia 19. A Sitges, amb els seus exalumnes Jane White Albrecht, Patricia Boehne, 
Philip D. Rasico, Janet DeCesaris i Patricia V. Lunn (1999).
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Llista de membres de l’Institut d’Estudis Catalans amb una 
biografia publicada a la col·lecció «Semblances Biogràfiques»

Alcover i Sureda, Antoni M. (1862-1932)
Alòs-Moner i de Dou, Ramon d’ (1885-1939)
Alsina i Bofill, Josep (1904-1993)
Anglada i d’Abadal, M. Àngels (1930-1999)
Aramon i Serra, Ramon (1907-2000)
Badia i Margarit, Antoni M. (1920-2014)
Bastardas i Parera, Joan (1919-2009)
Bataller i Calatayud, Josep Ramon (1890-1962)
Bofill i Pichot, Josep M. (1860-1938)
Bolòs i Capdevila, Oriol de (1924-2007)
Brocà i de Montagut, Guillem M. de (1850-1918)
Carbonell i de Ballester, Jordi (1924-2016)
Caria, Rafael (1941-2008)
Carner i Puig-Oriol, Josep (1884-1970)
Carreras i Artau, Joaquim (1894-1968)
Casacuberta i Roger, Josep M. de (1897-1985)
Casassas i Simó, Enric (1920-2000)
Casassas i Simó, Oriol (1923-2012)
Cervera i Astor, Leandre (1891-1964)
Clascar i Sanou, Frederic (1873-1919)
Colomer i Pous, Eusebi (1923-1997)
Coromines i Montanya, Pere (1870-1939)
Domingo i Sanjuán, Pere (1896-1979)
Duran i Sanpere, Agustí (1887-1975)
Esteve i Subirana, Antoni (1902-1979)
Fabra i Poch, Pompeu (1868-1948)
Fargas i Roca, Miquel A. (1858-1916)
Folch i Torres, Joaquim (1886-1963)
Font i Quer, Pius (1888-1964)
Fontboté i Mussolas, Josep Maria (1921-1989)
Fontserè i Riba, Eduard (1870-1970)
Fuster i Ortells, Joan (1922-1992)
Guimerà i Jorge, Àngel (1845-1924)
Jardí i Borràs, Ramon (1881-1972)
Lluch i Martín, Enric (1928-2012)
Maragall i Gorina, Joan (1860-1911)
Margalef i López, Ramon (1919-2004)
Martorell i Trabal, Francesc (1887-1935)
Miralles i Solà, Carles (1944-2015)
Miret i Sans, Joaquim (1858-1919)
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Moll i Casasnovas, Francesc de Borja (1903-1991)
Nicolau d’Olwer, Lluís (1888-1961)
Oliver i Tolrà, Miquel dels Sants (1864-1920)
Pi i Sunyer, August (1879-1965)
Pijoan i Soteras, Josep (1881-1963)
Prat de la Riba i Sarrà, Enric (1870-1917)
Prats i Domingo, Modest (1936-2014)
Prevosti i Pelegrín, Antoni (1919-2011)
Puig i Cadafalch, Josep (1867-1956)
Roca-Pons, Josep (1914-2000)
Rubió i Balaguer, Jordi (1887-1982)
Rubió i Lluch, Antoni (1856-1937)
Ruyra i Oms, Joaquim (1858-1939)
Sagarra i de Siscar, Ferran de (1853-1939)
Sardà i Dexeus, Joan (1910-1995)
Sarsanedas i Vives, Jordi (1924-2006)
Segalà i Estalella, Lluís (1873-1938)
Serra i Húnter, Jaume (1878-1943)
Serra i Ràfols, Josep de C. (1900-1971)
Solé i Sabarís, Lluís (1908-1985)
Teixidor i Batlle, Josep (1920-1989)
Terradas i Illa, Esteve (1883-1950)
Trias i Fargas, Ramon (1922-1989)
Trueta i Raspall, Josep (1897-1977)
Turró i Darder, Ramon (1854-1926)
Valls i Taberner, Ferran (1888-1942)
Vallverdú Canes, Francesc (1935-2014)
Verdaguer i Juanola, Pere (1929-2017)
Vernet i Ginés, Joan (1923-2011)
Vila i Dinarès, Pau (1881-1980)
Villangómez i Llobet, Marià (1913-2002)
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Semblances Biogràfiques

Títols publicats

 [1]  Manuel Ribas i Piera, Josep Puig i Cadafalch, cofundador i membre il·lustre de l’IEC 
(1996)

 [2] Josep M. Camarasa, Ramon Turró, un modernista al laboratori (1997)
 [3] Josep Carreras, August Pi i Sunyer. Semblança biogràfica (1998)
 [4] Manuel Subirà, Pere Domingo. Semblança biogràfica (1998)
 [5] Albert Balcells, Enric Prat de la Riba i l’Institut d’Estudis Catalans (1998)
 [6] Oriol Casassas, Miquel A. Fargas i Roca i els nous horitzons (1999)
 [7]  Xavier Barral, Josep Pijoan. Del salvament del patrimoni artístic català a la història 

general de l’art (1999)
 [8] M. Àngels Anglada i d’Abadal. Sessió en memòria (1999)
 [9] Eulàlia Duran, Agustí Duran i Sanpere. Semblança biogràfica (2000)
 [10] Francesc Fontbona, Joaquim Folch i Torres. Semblança biogràfica (2000)
 [11] Jordi Sales, Jaume Serra i Húnter. Semblança biogràfica (2000)
 [12]  Carles Miralles i Anscari M. Mundó, Lluís Nicolau d’Olwer. Semblança biogràfica 

(2000)
 [13] Josep M. Font, Guillem M. de Brocà. Semblança biogràfica (2000)
 [14] Oriol de Bolòs, Pius Font i Quer. Semblança biogràfica (2000)
 [15] Antoni Roca, Esteve Terradas i Illa. Semblança biogràfica (2000)
 [16] Joan Veny, Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica (2000)
 [17] Pere Lluís Font, Joaquim Carreras i Artau. Semblança biogràfica (2000)
 [18] Enric Casassas i Simó. Sessió en memòria (2000)
 [19] David Serrat, Lluís Solé i Sabarís. Semblança biogràfica (2000)
 [20] Ramon Aramon i Serra. Sessió en memòria (2001)
 [21] Antoni Serra i Ramoneda, Joan Sardà i Dexeus. Semblança biogràfica (2001)
 [22] Aina Moll, Francesc de Borja Moll. Semblança biogràfica (2001)
 [23] Josep Roca-Pons. Sessió en memòria (2001)
 [24] Josep Enric Llebot, Eduard Fontserè i Riba. Semblança biogràfica (2002)
 [25] Carles Miralles, Lluís Segalà i Estalella. Semblança biogràfica (2002)
 [26] Albert Balcells, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. Semblança biogràfica (2003)
 [27] Jaume Cabré, L’ocellot sinistre. Semblança biogràfica d’Àngel Guimerà (2003)
 [28] Pere Lluís Font, Eusebi Colomer i Pous. Semblança biogràfica (2003)
 [29]  Ricard Guerrero, Josep Alsina i Bofill, amor a la professió, amor a la llengua, amor 

al país. Semblança biogràfica de Josep Alsina i Bofill (2003)
 [30] M. Teresa Ferrer, Joaquim Miret i Sans. Semblança biogràfica (2003)
 [31] Josep M. Mas i Solench, Ferran Valls i Taberner. Semblança biogràfica (2004)
 [32]  Oriol Casassas, Josep Trueta i Raspall, el símbol. Semblança biogràfica de Josep 

Trueta i Raspall (2004)
 [33] Salvador Reguant, Josep Ramon Bataller i Calatayud. Semblança biogràfica (2004)
 [34] Marià Villangómez. Sessió en memòria (2004)
 [35] Carles A. Gasòliba, Ramon Trias Fargas. Semblança biogràfica (2004)
 [36]  Homenatge a Joaquim Ruyra en el centenari de ‘Marines i boscatges’ (1903-2003) 

(2005)
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 [37] Manuel Castellet, Josep Teixidor i Batlle. Semblança biogràfica (2005)
 [38]  Carles Miralles, «Un xic exòtic i desorientat». Semblança de Joan Maragall l’últim 

any de la seva vida (2005)
 [39] Ramon Margalef. Sessió en memòria (2005)
 [40] Eva Serra, Ferran de Sagarra i de Siscar. Semblança biogràfica (2005)
 [41] Josep Massot, Jordi Rubió i Balaguer. Semblança biogràfica (2005)
 [42] Joan Vilà-Valentí, Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica (2006)
 [43] Joan Solà, Pompeu Fabra i Poch. Semblança biogràfica (2006)
 [44] Albert Balcells, Francesc Martorell i Trabal. Semblança biogràfica (2006)
 [45] Jacint Corbella, Antoni Esteve i Subirana. Semblança biogràfica (2006)
 [46] Oriol Casassas, Leandre Cervera i Astor. Semblança biogràfica (2007)
 [47]  Josep Vallverdú, Josep Carner i Puig-Oriol. Semblança biogràfica (2008)
 48  Albert Balcells, Antoni Rubió i Lluch, historiador i primer president de l’Institut 

d’Estudis Catalans (2008)
 49 Oriol de Bolòs i Capdevila. Sessió en memòria (2009)
 50 Joaquim Molas, Miquel dels Sants Oliver i Tolrà. Semblança biogràfica (2009)
 51 Josep M. Camarasa, Josep M. Bofill i Pichot. Semblança biogràfica (2009)
 52 Jordi Sarsanedas. Sessió en memòria (2010)
 53 Rafael Caria. Sessió en memòria (2010)
 54 Joan Bastardas. Sessió en memòria (2011)
 55 Josep M. de Casacuberta i Roger. Sessió en memòria (2012)
 56 Josep Massot, Frederic Clascar i Sanou. Semblança biogràfica (2012)
 57 Albert Balcells, Pere Coromines. Semblança biogràfica (2013)
 58 Antoni Prevosti i Pelegrín. Sessió en memòria (2013)
 59 Eulàlia Duran, Joan Fuster. Semblança biogràfica (2013)
 60 Eva Serra, Josep de C. Serra i Ràfols. Semblança biogràfica (2013)
 61 Oriol Casassas i Simó. Sessió en memòria (2014)
 62 Enric Lluch i Martín. Semblança biogràfica (2014)
 63 Ramon Jardí i Borràs. Semblança biogràfica (2015)
 64 Modest Prats i Domingo. Sessió en memòria (2016) 
 65 Antoni M. Badia i Margarit. Sessió en memòria (2016)
 66 Francesc Vallverdú Canes. Sessió en memòria (2016)
 67 Carles Miralles i Solà. Sessió en memòria (2017)
 68 Jordi Carbonell i de Ballester. Sessió en memòria (2019)
 69 Dolors Bramon, Joan Vernet i Ginés. Semblança biogràfica (2019)
 70 Pere Verdaguer. Sessió en memòria (2019)
 71 Pere Santanach, Josep Maria Fontboté i Mussolas. Semblança biogràfica (2019)
 72 August Bover, Josep Roca-Pons. Semblança biogràfica (2019)
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