
Nov. 1921

Montpeller-lycée

Honradíssim senyor i estimat poeta:

Mercès de l’honor que’m feu nomenant-me del jurat dels jochs florals per

l’any qui  ve;  i  jo hi  vull  veure sobretot  una proba de l’efecte que teniu per

Rosselló. No cal pas dir el goig amb el qual accepti aquesta invitació vostra, i

faré tot lo possible per anar a Barcelona el primer diumenge de maig, encare

que siga una mica lluny i el  moment escullit  poc favorable,  ja que els meus

alumnes  me  detenen,  tot  dia  que  no  sia  dijous  o  diumenge.  Doncs,  si  cap

voluntat no s’oposa a la meva, assistiré a la vostra esplèndida festa. M’agrada

molt que el jurat sigui presidit pel mestre Joaquín Ruyra, perquè hi portarà tota

aquella  llum  intensa  dels  serrats  de  Blanes;  i  també  m’agrada  que  hi  siga

present en Joan Maria Guasch,1 que ha recorregut les terres i els glebers de l’alta

Cerdanya. Com no sé d’una manera clara quins són els atributs i càrrec dels

mantenidors,  us pregaríem volguéssiu me els indicar,  a fi  que no incorri  en

alguna  falta.  Desitjaria  ademés  que  fossin  llegides  amb  benvolença  les

composicions que portarien un segell de Rosselló, a fi que fos senyalada d’una

manera ben clara  l’integració  de  la  cullita  nord-pirinenca  en l’ample  heretat

catalana. I així renovarem el temps amb en Justí Pepratx2 vos deia la paraula de

Rosselló.3 Maneu al vostre amic i admirador,

Joseph S. Pons

P. S. Si per cas teniu ocasió inmediata de veure l’Enric Morera, feu el favor de

dir-li que he rebut el llibre de J. I. Iglesias, i que li escriuré ben aviat, i mercès!

1 Poeta de filiació maragalliana (Barcelona, 1878-1961).
2 (Ceret, 1828-Perpinyà, 1901), poeta i traductor al francès de Jacint Verdaguer.
3 Aquesta frase no s’entén. Cal tenir present que el verb deia és escrit damunt d’una paraula (o

paraules) ratllada i que probablement Pons va oblidar-se de restituir-hi algun element.


