
Mo[n]tpeller, 24 abril 1922

Amic i estimat poeta:

He tingut un contra-temps molt desagradós. El Rector de la Universitat

de  Montpeller  m’ha  pregat  de  demanar  permís  al  Ministre  de  la  Instrucció

Pública per anar als jocs florals, i el ministre o més aviat algun administrador1

diu que no puc, en el darrer trimestre de l’any, abandonar el meu curs,  per

l’interès  superior  dels  estudis.  Ademés,  la  resposta  del  ministre  ha  tardejat

molt, perquè arriba a penes a París, després del seu viatge. Avui mateix faig tot

lo necessari per obtenir la permissió volguda i necessària;  escric jo mateix al

ministre,  directament,  i  prego al  nostre diputat  senyor Brousse2 d’apriar  ma

demanda. És encare  molt possible que’m serà donada. En aquet cas arribaria a

Barcelona el  dissapte a la tarda –7 o 8 hores (?). M’acompanyarà probablement

l’Horaci Chauvet; en el cas que no podria assistir a la vostra festa, ell llegiria el

meu discurset si res venia a bé. I aquestes paraules del discurs, no les he pas

escrites encare,  esperant la segurança d’anar a Barcelona.  Sigui com volgui,  faré

algunes ratlles aquesta setmana, i vos ho enviaré el dia 1er de Maig; tot això em

molesta molt i ho sento sobretot per vós i l’il·lustre companyia dels jocs florals.

No seria inútil,  si’s  presentava la possibilitat,  que el Sr Puig i Cadalfalch [?]3

intervingués ràpidament prop del ministre L. Bérard que és amic del felibrige.

Escric al diputat Brousse per l’enterar del fet. No tinc espai en aquesta lletra per

explicar els motius incoherents i professionals que expliquen la primera decisió.

Per lo demés tinc tota confiança i el gran desitg d’abrassar-vos,

J. S. Pons

1 Aquí hi ha un senyal i escrit al marge esquerre diu: «puix el senyor L. Bérard es trobava en
companyia de Millerand al Marroc». Léon Bérard era aleshores ministre de la Instrucció Pública
i les Belles Arts i Alexandre Millerand, president de la República francesa
2 L’historiador, periodista i polític Manuel Brousse (Perpinyà, 1866-París, 1926) fou diputat per 
Prada entre 1906 i 1924.
3 Sic.
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Us demano tota discreció pel cas ont la permissió no’m seria concedida, i

excuseu-me  mil  vegades  si  us  ocasiona  algun  disgust  el  vostre  amic  i

admirador,

J. S. P.

4 Hi ha una contradicció entre l’encapçalament de la carta, on diu 24 d’abril, i l’acabament, on 
diu 22 d’abril.


