
lon, d'altra banda, n'estudia l'origen i el Veny exposa algunes mostres característiques 
desenvolupament. Colon exposa, amb una de la fonetica i del kxic d'aquesta terra de 
considerable aportació documental, que la contrastos i s'estén a considerar la ctmallor- 
perífrasi vado + infinitiu amb valor de pre- quinització, de Tirbena i dels pobles de la 
terit no té origen incoatiu, que es desenvo- Vall de Gallinera. 
lupi en les llengües gallo-romhniques Dues comunicacions són de temitica So- 
i que en frances i provenqal es perd al se- ciolingüística. La de Günther Haensch4' m- 
gle XVII, mentre que en catali s'ha conser- vestiga les causes de la forta discrephncia, 
vat per raons sociolingüístiques. En aquest que ell considera pluridimensional, entre el 
sentit, l'autor conclou: <(La perífrasi catalana catalh parlat i la llengua escrita, repassa els 
ha acomplert tot el seu cicle perque, en la diversos nivells de llenguatge en l'ús del 
seva mama, no ha trobat obstacles durant catali i apunta les conseqü~ncies de la si- 
els tres llargs segles d'eclipsi de la litera- tuació diglbssica que sofrim. Aquestes con- 
tura. Altrament és molt probable que una seqüencies són encara més paleses en la co- 
pressió shvia 13hauria 0fegada.s " municació d'Antoni M. Badia i Margarit;' 

Estudien qüestions de Sintaxi les comu- que exposa el metode i els resultats de la 
nicacions de Pau1 Russell-Gebbett" .i de seva enquesta sobre la situació del catalh a 
Jordi Rubió? dedicades al catalh medieval, Barcelona;' ja coneguda entre nosaltres. 
i la de Josep Maria Nadal i far rera^:^ que Cal observar (i  retreure), finalment, en re- 
s'ocupa de les oracions completives en el ca- lació amb el contingut temitic d'aquests 
tali actual. Nadal presenta una suggestiva Col-loquis internacionals sobre el catalh (d'al- 
praposta sobre la complementació en catalh tra banda, d'una qualitat científica tanma- 
des de la teoria de la gramitica generativa teix ben plausible en el seu conjunt, so- 
transformacional i analitza amb rigor expo- bretot si tenim en compte les penoses con- 
sitiu les funcions i la naturalesa de les ora- dicions de tot ordre en que ha de viure la 
cions completives, principalment les d'infi- investigació catalana), i en concret en aiib 
nitiu i les introduides per que. que pertoca a la líengua, que els estudis de 

L'única comunicació dedicada a Dialecto- semintica hi hagin estat absolutament ab- 
logia en les actes que ara examinem fou la sents, i que hi hagin merescut una tan es- 
presentada per Joan Veny i Clar,@ que con- cassa atenció els de sintaxi i encara més 
sisteix en un estudi sobre el valencih meri- els d'histbria externa de la llengua. Quant 
dional, des d'Alzira fins a Guardamar, zona a la metodologia, en canvi, hi constatem una 
de constants encreuaments de població i con- incipient obertura envers els nous corrents 
següentment de complexa barreja lingüística. de la lingiiistica moderna. 

42. G. COION, id. PS. 138s. 
GEMMA RIGAU 

43. P. RUSSELL-GEBEFITT. "L'estructura de les 
oracions condicionals de realitzaci6 impossible 47. G. HAENSCH, "La discrep&ncia entre la 
en el catal& medievai", Actes, ps. 208-216. llengua escrita i la llengua parlada, un pro- 

44. J. RUBI~, "El sintagma si altre, mi t e r ~ ,  blema essencial del catal& d'avui i de demh", 
si quart, etc. als segles ~111 al xv", Actes, ps. Problemes, ps. 255-274. 
201-216. 48. A. M. BADIA I MARGARIT, "El catal&, llen- 

45. J. M. NADAL I FARRERAS, "Introduccib a gua de relació a Barcelona", Problemes, ps. 
I'estudi de les oracions completives del catal&'', 231-254. 
Actes, ps. 115-140. 49. A. M. BADIA I MARGARIT, La llengua dels 

46. S. VBNY I CLAR, "EI valencia meridional", barcelonins: Resultats d'una enquesta sociologi- 
Problemes, ps. 145-230. Acompanyen aquest es- co-lingüística, I: L'enquesta, la llengua i els 
tudi cinquanta mapes de I'ALDC. seus condicionaments, Barcelona 1969. 

Sobre la <tCangÓ futura>>, de Joan Salvat-Papasseit, per Joaquim Molas 

Salvat, en el número bis de la seva re- gan, entre el nom del director i el cos de 
vista <(Proa)>,' publich un text en prosa que collaboracions que constitueix la primera pi- 
figura, com una mena d'editorial o d'eslb- gina. El text, reproduit en facsímil, diu: 

Z:,,rp; frrtrrm .-Gucvcz I. fcltl-stos suld3tc : SC,; Ir orrr;, otrlrllr. Ge., .Ie Cast?ll~ de;reu-a,os t~n!-Feu-vo~ L I ~ o i  v i Ima.  
L. ,n.r 6. ,,..t..! 1. I..... .i.. q,,.,, l;.t.~ L., .,..I,,,~,, i;, i,,. .;..,C. ; ...,. ,.;.,,,I,,,~, : S.. i I. ,WIS C~I.I~,,,-- D~IC,,, .S~ZCU, i 

Lacznt. surra 1. sglcm~! I L r d i t  er brr per  a,lr u , l ~ r s t t . b  dolril Jc : S; ,fierd !'cllyrllaa vul  ll i l ,cr~at. Scri lr Crrn 18~1s r r t ~ ~ r t t r . . ~ ~ ~  colt cas- 

tellana, ralla,, 210 8,s val! 

1. "Proa", núm. bis (desembre 1921). 1. 
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Una lectura, ni que sigui superficial, per- 
met de fer una serie d'observacions prou in- 
teressants. Abans de tot, el títol: <tCan$ó 
futura)>. Un títol, tanmateix, que, tot sol, 
no indica necesshriament una forma poeti- 
ca. En efecte: Salvat, que, entre el mes d'a- 
bri1 de 1921 i el mes d'agost de 1924, ha- 
via d'esdevenir un mestre d'aquesta forma, 
havia utilitzat, fins aleshores, el terme can- 
$6 com una dada rellevant de la realitat 
(<<Encara el portn) o com un símbol (<<Res 
no és mesquí)>). I, amb aquest valor de sím- 
bol, fins havia assajat un coltage en <(El re- 
cord d'una "Fuga" de Bach),. De fet, en 
un sol cas, que recordi, havia utilitzat d'u- 
na manera més o menys insinuada una for- 
malritme assimilable, en principi, a la can- 
$6: <(Damunt mon vaixell)>. En segon lloc, 
una rima assonant en -2 i, mes espora&- 
cament, una altra de consonant en -ana que, 
al llarg de tot el text, es repeteixen mate- 
mhticament cada nou silabes (amb alguna 
lleugera irregularitat que cal atribuir a 
la influencia castellana i que, d'altra ban- 
da, és freqüent en la poesia catalana de 
I'epoca i, més en concret, en la de Salvat). 
En tercer lloc, un ritme regular. Un ritme 
marcat, en general, per un accent a la quar- 
ta sílaba, sense cesura, perb amb rimes fe- 
menines consonants i, amb més freqiiencia, 
assonants i un devessall d'aliteracions: guer- 
ralterra (dues vegades), Castellalentera, ter- 
ralestrella (falsa), nostraleixorca, engruna/ 
engruna i passalcastellana (aquest cas, molt 
allunyada). Per últim, unes separacions ir- 
regulars entre unes frases i les altres, que 
són indicades, tipogrhficament, per uns guio- 
nets o per una taca de blanc. 

En conjunt, aquestes observacions plante- 
gen un problema: 1 )  es tracta d'un poema 
prosificat?; 2) es tracta d'un intent de pro- 
sa rimada d la mani2re antiga? Salvat, que, 
almenys en els escrits catalans, tendia a es- 
criure una prosa carregada d'un fort con- 
tingut postic, plena d'inversions sintktiques 
i de tremolos emotius, havia publicat, en els 
Poemes en ondes hertzianes, una <<Lletra 
d'Itilia)> en prosa i, en L'irradiador del port 
i les gavines, havia publicat un poema com- 
post meitat en prosa i meitat en vers: ctLa 
femme aux oranges (Reflex núm. 2)n. Perb, 
en cap d'aquests casos, la prosa utilitzada 
mostra uns trets mínimament comparables 
als de la ctCanqó futura)>. Altrament, en la 
itCancó)>, el discurs i, més, el contingut són 
molt semblants als de Les conspiracions. Un 
ecpoemet ;pic)> escrit, en el sanatori de la 
Fuenfria, entre el mes de desembre de 1921 
i el mes de gener de 1922. 

Al cap d'uns mesos de la mort del poeta, 
les revistes <<Ressorgiment)>, de Buenos Ai- 

res: i <<Som)>, de Perpinyh: publicaren trans- 
crit en vers el text en prosa de <<Proa)>. 
Aquesta nova edició diu així: 

Guerra la guerra, fem-nos soldats: 
ser& la terra pels catalans. 
Gent de Castella deixeu-nos pas! 
Feu-vos enrera la host vilana. 
La mar és nostra! la branra ufana 
quan I'estol passa. La malvestat 
s'és feta eixorca si som triomfants: 
serh la terra pels catalans. 
Duem estrella i pen6 barrat, 
guerra la guerra! L'ardit es bat 
per una engruna dolca de Dau: 
si perd l'engruna vol llibertat. 
Serh la terra pels catalans. 
Gent castellana, I'allau no us val! 

Els editors de <<Ressorgiment)> i de <<Som)> 
¿donaren cos a les observacions fetes i, 
doncs, convertiren en vers allb que, inicial- 
ment, era prosa? (0, al contrari, disposa- 
ren d'un manuscrit, avui desconegut, que ofe- 
ria les garanties necessaries? En principi, el 
fet que la transcripci6 en vers fos publica- 
da post mortem i, encara, lluny de Barce- 
lona, sumat a una certa uniformitat/duresa 
que, al meu criteri, no s'ajusta del tot als 
usos del poeta, em feren rebutjar, quan vaig 
donar-la en el núm. 4 dels <(Marges)>,' la 
lectura publicada per I'una i per I'altra. Val 
a dir que, en la meva edici6, vaig introduir, 
sense pensar-m'hi massa, una lleugera va- 
riant: concentrar el text, que, en l'original, 
era disposat en forma rectangular per raons 
bbvies de tipus tipogrhfic -1'amplada de la 
pagina i, per tant, el paralelisme obligat 
amb el títol- en una altra de vagament 
quadrada: 

Guerra la guerra, fem-nos soldats: se- 
r& la terra pels catalans. Gent de 
Castella, deixeu-nos pas! - Feu-vos 
enrera la host vilana. La mar és nos- 
tra! la branca ufana quan l'estol pas- 
sa. La malvestat s'és feta eixorca 
si som triomfants: serh la terra pels 
catalans. - Duem estrella i penó bar- 
rat, guerra la guerra! L'ardit es 
bat per una engruna dolca de pau: 
si perd I'engruna vol llibertat. Se- 
rh la terra pels catalans. - Gent cas- 
tellana, I'allau no us val! 

2. "Ressorgiment", x: 106 (1925). 1728. Repro- 
du'it dins EMILI SEGUI%, Antologia de la poesia 
patrihtica catalana, I1 (Paris 1976). p. 217. Hi 
ha una variant en el v. 11: .engruna de d o l p  
pau.. Errada d'impremta? 

3. "Som", núm. 3 (1925) Citat per JOAQUIM 
VENT AU^, Salvat Papasseit, lluitador contra les 
injustícies socials i contra I'oucpacid de Cata- 
lunya, "Xaloc", XI: 74 (1974), p. 94. 

4. "Els Marges", IV (1975), p. 56. 

Notes 



Amb tot, ctRessorgiment)> i <(Soma, en Guerra la guerra, fem-nos soldats: 
publicar la transcripció en vers, havien dei- serh la terra pels catalans. 
xat de banda una de les observacions: la 
darrera. Una observació que, en la meva Gent de Castella, deixeu-no~ pas! 
edició, vaig reproduir amb la mixima fide- 
litat i que, en molts d'aspectes, pot resultar  fe^-^^^ enrera la host 
essencial. En efecte: si posem un mínim La mar és La branca ufana 
d'atenció en 1'6s dels guionets i de les mas- quan l'estol passa. 
ses en blanc veurem tot seguit que, amb La malvestat 
els primers, el poeta marca les diverses parts ~ ' 6 s  feta eixorca si som triomfants: 
del text i que, amb les segones, marca cada la terra pels 
una de les seves subparts. Dit d'una altra Duem estrella i penh barrat, manera: els guionets indiquen allb que, en guerra la guerra! principi, la metrica tradicional organitza en L'ardit es bat forma d'estrofes regulars o de series més o per una engruna dolGa de menys irregulars i que les taques blanques si perd I'engruna vol llibertat. indiquen simples punts i a part, més 
en Concret, frases ex~~amatives O d b  que, Serh la terra pels catalans. 
en la poetica d'Avantguarda, constituei- 
xen ruptures escalonades del vers. Certa- Gent castellana, I'allau no us val! 
ment, una proposta de lectura com aquesta 
no resol el problema bhsic que planteja el ~ i í  presentat, a més, el text s'ajustaria 
text. Perb, en canvi, permet de fer una edi- a la prhctica salvatiana més estricta i, so- 
ci& més lliure i incisiva. La segiient: bretot, a la dels poemes coetanis reunits 

en Les ~onspiracions.~ 

5. En Les conspiracions, Salvat, com en la JOAQUIM MOLAS 
"Canq5 futura", estableix una oposici6 entre 
Catalunya i Castella. Per contra, en I'únic poe- entre Catalunya i Espany/Pranp (cf. "Pont 
ma patribtic posterior, "Les gorges", I'estableix blau", núm. 26, 1953, P. 424). 

- 

Soledat i consol. ( T o t  llegint I'Obra po2tica d e  Josep Sebastih Pons), 
per Francesc Parcevisas 

L'Obra pobical de Josep Sebastih Pons demostra la coneguda uniformitat de la tra- 
posa a I'abast del lector una obra impor- jectbria poetica de l'autor, el seu ctmonoli- 
tant poc o no gens coneguda. En les notes que tisme,, poetic. Més que canvis o evoiucions, 
segueixen, he volgut prescindir de tota me- la poesia de J. S. Pons és un anar girant 
na d'histhria literhria, i prescindir de con- i examinant les diferents vessants d'ailb que 
troversies erudites o bibliogrhfiques. Penso li és més volgut, prbxim i propi: l'arrela- 
que I'únic interes real de Josep Sebastia ment a la terra, el pas de la vida, I'oblit i 
Pons avui és el que la seva poesia pugui el record, I'acontentament retirat, la fideli- 
dir al lector contemporani, i que aquest in- tat del seu amor... 
terts ha de manifestar-se amb la lectura Roses i xiprers posa a examen la idealit- 
atenta de I'obra del poeta rossellonSs. zació de la infantesa (p. 53), la idealització 

Comencem, doncs, per l'aplec de Prime- de la terra o del paisatge --que pot ser 
res poesies, que recull versos de 1910-1914 comparat a Grecia (p. 56)-, i la identifica- 
i 1918-1920 i que integra els primers volums ció amb la histbria popular a través de la 
publicats per J. S. Pons. Primeres poesies, seva mitologia, del seu cabal popular, del 
s'obre amb el recull Roses i xiprers, apare- seu folklore. Aquest darrer és un dels te- 
gut per primera vegada a Perpinyh el 1911. mes dominants a la primera poesia de J. 
Molts dels que seran els temes constants S. Pons, que, tanmateix, anirh cedint ter- 
de J. S. Pons ja han assolit tota la seva reny en Uibres successius fins a desaparei- 
forca en aquest primer llibre, la qual cosa xer quasi totalment a la seva producció dar- 

rera. A Roses i xiprers, perb, aquest tema 
1. Edicions 62 (Barcelona 1976). ~~t~~ les popular es fa $una presencia abassegadora. 

citacions donades entre parentesis, dintre el El trobem, enllacant amb la temhtica infan- 
text, corresponen a aquesta edici6. til --de la qual, en certa manera, podria 
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