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amics i  mestres

Entre els primers poemes d’Antoni
Pous, del recull d’adolescència que
portava el títol Des de la meva cel·la,
1949-50, n’hi ha dos d’anticipadament
significatius, l’un «A Bonaventura Car-
les Aribau» i l’altre «A Pompeu Fabra».
Pel que tenen de força simbòlica, les
figures d’Aribau i de Fabra anuncien
que la llengua serà el centre de la vida
de Pous. Una vida de pocs anys i molts
afanys, oberta a Manlleu, on nasqué
en 1932, closa a Zuric, on residí els
darrers anys, abans de venir a morir a
Catalunya en 1976.

Es tracta d’una personalitat for-
mada sobre les experiències bàsiques
de la llengua. La poètica, la científica
i la social. Aquestes experiències
determinaren el seu programa vital. Si
es dedicà a altres activitats que no
fossin la llengua, fou perquè els qui
prenien decisions sobre la vida d’An-
toni Pous no s’adonaren que decidien
sobre un home fora del comú, marcat
per l’experiència radical de la llengua,
la humana, de tothom, i la nacional,
dels catalans. 

L’experiència poètica de la llengua
l’obrí a la creació literària. Escriví poe-
mes en una primera etapa de jovenesa
a l’entorn de 1950 i en una segona
etapa de maduresa cap a 1970. Durant
els anys d’entremig, anys de silenci, de
mutisme, d’autocensura, o com sigui
que calgui dir-ne, la poesia no l’aban-
donà. Només que ell deixà d’escriure’n.
Les causes són discutides. La meva
impressió és que Antoni Pous reprimí la
creació literària. La immolà a l’interdicte
social. Deixà d’escriure poesia perquè la
poesia que sentia que «havia d’es-
criure» no hauria estat acceptada per
ningú dels qui decidien sobre ell. Quan
es reconcilià amb si mateix i tornà a
publicar, comprovà que la incomprensió
o el rebuig l’envoltaven. Havia, però,
vençut l’interdicte. 

L’experiència científica de la llengua
el féu filòleg, romanista. Durant els
estudis al Seminari de Vic s’interessà
per la llengua, per les llengües, més
que per cap altra disciplina. Cal no
oblidar que el llatí, el grec i l’hebreu

eren llengües obligatòries. I el castellà
i el francès. El català, que era exclòs del
pla d’estudis, esdevingué molt aviat el
centre dels seus interessos. Quan dis-
senyava l’ampliació d’estudis que
havíem de fer en acabar els del Semi-
nari, ell s’assignava els de romanística.
Es proposava d’estudiar a Anglaterra o
Alemanya, com havien fet els filòlegs
de l’Institut d’Estudis Catalans. Altre
cop, però, l’interdicte. El bisbat no
necessitava romanistes, li deien. La car -
rera parroquial era el seu futur. Primer
superà la prova de la vicaria a Sant
Hipòlit de Voltregà (1956-1958). Des -
prés la llicenciatura de teologia dog -
màtica a Roma (1958-1960). I encara
la vicaria d’Igualada (1960-1964). A la
fi plantà cara i se n’anà a estudiar
romanística a la Universitat de Tübin-
gen (1964-1971), on ensenyava el lin-
güista romanès Eugenio Coseriu. 

L’experiència social de la llengua el
féu professor de català. No un profes-
sor convencional, sinó un professor
proselitista. A la Universitat de Tübin-
gen feia classes a estudiants de llen -
gües i literatures romàniques. Eren
op tatives, però atreien els millors es -
 tu diants. Començaven d’anar-hi per
curiositat i acabaven agafats pel pro-
fessor. L’entusiasme de Pous per la
llengua catalana era encomanadís.
Abans de consolidar el lectorat, cap a
1970, hauria tornat a Catalunya, si
hagués trobat un lloc en l’ensenya-
ment o en la incipient indústria cultu-
ral. En 1968 s’havia creat la Universitat
Autònoma de Barcelona en un clima
d’afebliment de la dictadura franquista
i de permissivitat en el camp de l’en-
senyament del català i en català. Però
Pous no trobà les connexions necessà-
ries per al retorn i s’afiançà com a pro-
fessor-lector de català a la Universitat
de Tübingen i després a la de Zuric. 

Tres experiències de llengua i un
únic entusiasme posseïren Antoni
Pous. Quan la mort vingué a posar-li el
darrer interdicte, havia coronat amb
èxit la triple experiència de creació, de
ciència i de docència. Durant curs
1975-1976, en efecte, aconseguia una

fita en la seva trajectòria de poeta, lin-
güista i mestre. 

Com a poeta, treballava en un epos
de gran volada, Lapidari, on cada
pedra preciosa representava un perso-
natge i on el conjunt de les veus dels
personatges haurien fet reviure el destí
del poble català i del poble occità. 

Com a lingüista, tenia a punt de
presentar la tesi de doctorat Llen-
guatge i estructura model en el sistema
de Ramon Llull. 

Per últim, com a mestre, accedia a
una plaça estable de professor a la Uni-
versitat de Zuric i preparava uns cursos
d’estudis catalans per a universitaris
estrangers a Peníscola. 

Era un dels professors més estimats
dels alumnes. Tota la seva activitat
girava a l’entorn de les classes. Fasci-
nava els estudiants no sols perquè
aprenguessin català, sinó perquè s’ado-
nessin que el català era la llengua d’una
cultura d’Europa, perseguida pel règim
de Franco i tanmateix viva, actual,
vàlida per al món contemporani.

Aquestes tres experiències de llen-
gua arribaren al grau més elevat de
condensació en l’obra Traduccions de
Paul Celan, que pogué veure publicada
pocs mesos abans de morir. Quina de
totes tres prevalia? Es fa difícil de dir.
Escrivia poesia pensant en les classes,
feia classe servint-se de la poesia, in -
ves tigava ensenyant a llegir poetes.

Tant se val. Antoni Pous representà
en anys difícils un exemple d’entu-
siasme total per la llengua. Un entu-
siasme que encara viu en els qui ens
en vàrem encomanar. 

Cal reconèixer que no es mereixia
que els uns pels altres deixéssim pas-
sar vint-i-cinc anys sense aplegar i edi-
tar la seva obra. Per això sento un
gran goig davant la notícia que el pro-
fessor Ramon Farrés ha enllestit la tesi
de doctorat sobre Antoni Pous, poeta
i traductor. Hi veig el senyal d’una
nova etapa d’interès, que hauria de
desembocar en l’edició de la seva
obra. Si és així, segur que trobarà lec-
tors que s’hi encomanaran entu-
siasme per la llengua.u

Antoni Pous o l’entusiasme per la
llengua: No ensenyava català, l’encomanava
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