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En l oan Pons, el Xoni , ens abandona el passat 18 de juny després d' una lI arga malallia. Parlar
vos d'en loan, recordar ara algun s dei s molls momenlS que companírem fa que men lres estic escriv
inl aquestes línies el vegem amb nosa ltres, a "I'ofi cina", a la seva fei na (a l cementeri , a s'Escorxador 
o a son Gotleu, a la federació d'espeleo o companint moments cercant fossil s din s una cova. Si 
hagues im de buscar una paraula que fos capa" de definir la personalilal d'en l oan, aquesta seri a, sense 
1I 0c a dubtes I' entusias me. En loan ho vivia 101 amb un entusiasme de vegades inclús desbordanl, que 
a més era capa" de transmetre i fk ilmenll 'arrosscgava. 

En l oan, de ben prest despena el seu imeres per la nalura. D'adolescent s'acosta a la Societat 
d ' Hi stori a Natura l de les Balears i lengué amb la fi gura de D. loan Cuerda a un deis seu professors i 
maxims eSlimuladors en I'estudi del Qualern ari. Molts de di ssabtes acompanyava a D. l oan Cuerda. 
amb el seu SEAT 600, a la recerca de nous jacimenls de mol.luscs quaternari s. Amb 15- 16 anys ( 197 1) 
conformava el grup de joves de la Socielal que vo lien donar un aire nou, un revul siu i un impuls a les 
aC li vi lats i presenci a de la Societat a IOts els ni ve ll s. 
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L'any 1974, amb 19 anys presenta el seu primer treball sobre la paleontologia de la cova de sa Bassa 
Blanca (A lcúdi a). Aq uest fou també un deis pocs treball s en solitari, doncs una de les coses que feia 
di sfrutar a en Joan era poder compartir amb molts d'amics i col.l aboradors els moments de I'explo
rac ió, d'ex tracc ió i de lI argues i profitoses di scussions científiques per tal de donar lIum a tota una 
ampli a producció científica. Malgrat el seu interes general per la naturalesa, I' inici de la se va tasca 
com a científi c va fer que se decantas per l' estudi de la fau na vertebrada del Plio-quaternari de les 
Balears. Fou deis primers en estudiar la fauna ornítica fossil de les Balears, amb la descripció d' una 
nova especie d'oliba, TylO balearica, I'any 1980. Pero la fauna endemi ca de mamífers fo u el tema que 
amb més profu sió ana desenvolupant en col.l aboració amb tot un conjunt d'amics paleontolegs. El 
genere estrell a deis seus treball s durant molts d'anys fou MyOlragus. Av ui en di a I'estudi d'aquest 
genere continua essent un element clau per al coneixement de la paleoeco logia de les Balears i, com 
no, la cronologia i I'efecte de ,'arribada deis humans a aquestes illes. Joan Pons, juntament amb altres 
companys , descri ví algunes de les especies que completen la serie fil etica del genere i aclareixen la 
seva evo lució. Aquestes quali'e noves espec ies són: M yofragus antiquus, M, binigausensis, M. kopperi 
i M. pepgonellae, descrites els anys 1977, 1980, 198 1 i 1982, respect ivament. 

Col.l abora en campanyes d'excavació amb un eq uip de paleontolegs holandesos, fruit d' aquesta 
ami stat i en reconeixement a la seva tasca com a pa leontoleg, li fou dedicada un a espec ie: Nesiotites 
pOllsi Reumer, 1979. 

Per all a on passava li suscitava I' interes per ampli ar els seus coneixements. Durant el servei mili 
tar a Cartagena (M úrcia) , aprofita per reconeixer i estudi ar alguns deis jac iments de la penínsul a. Com 
a resultat d' aquesta tasca científica fou la publicac ió de distints arti cles sobre la fauna vertebrada de 
Cueva Victori a (Cartagena), especialment els carnívors (hienids i canids). Aquí comen¡;:a a obrir noves 



curolles (que ara es diuen línies d' in vestigació) 
trac tant els carn ívors i qüesti ons relacionades 
amb I' home (ceramica i cronologia de pobla
ment ). Observac ions sobre I'evo lució i biologia 
del genere NOlllotheriur/"l el famós ti gre de den s 
de sab le del jac iment d' Incarca l (Girona). L' inte
ressalll jaciment de Venta Micena de la conca del 
Guadi x- Baza (G ranada). Participa ac ti vament, 
ju nt amelll amb altres in vestigadors, en ac larir la 
polemica del suposat home d 'Orce (S ierra de 
Baza, Granada). I no només aixo, la resta huma
na més anti ga de la peninsul a Iberi ca, la falange 
de Cova Victori a, la va trobar, estudi ar i publicar 
ell. 

La prospecc ió paleontolog ica, bas ica
ment en cavitats, fou que I'espeleologia i la Fed
erac ió Balear d'Espeleologia (FBE) tengués un 
paper important en la seva vida. Quan penetrava 
en un a cav itat el seu interes abarcava la totalitat 
dc I'entorn . des de la genes i de la cova, la 
IOpografi a, la paleonlOlogia. els seus organismes 
(in vertebrats i rates pin yades). Pel que fa a la 
bi oespeleo log ia en Joan, encara que no publica 
res, captura es pec ies que descri virien altres 
aut ors, com I'esca rabat Reicheia halearica 
Español. 1974 conegut exclusivament de la cova 
dets Estudi ants (Sóller) o el pseudoscorpí Neohi
siulI/ II/onasteri Mahnert, 1977. El seu amic 
Dami a Jaume li dedica la descripció d' una espe
cie, un crustac i caverníco la endemi c i exclusiu , 
fin s al di a d'avui, de la cova de na Mitjana 
(Capdepera, Mallorca). baptiant -Ia amb el seu 
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nom de guerra : Neoechil/ophora xOl/i Jaume, 1997. Pel que fa a les rates pinyades fou un autenti c espe
ciali sta. i elabora una completa co l.lecc ió de restes ossies (i algunes conservades en alcohol) que han 
servit a fac ilitar I'estudi de restes ac tuals i fossil s d'a ltres inves tigadors. 

Dintre de la FB E tingué distintes responsabilitats organitzati ves, exercint el carrec de secre
tari ( 1980-8 1) i vicepresidelll ( 1985- 1992). Bona part de la seva producc ió cient ífica es dona prec isa
ment en la rev ista de la FBE. ENDINS, formant part durant molts d' anys del seu pecu li ar consell de 
redacc ió. 

El Xoni també feu una breu incursió al coneixement deis ammonits i nummulits de les 
Balears. Els seu entusiasme a l' hora de cercar aq uests fossi Is, amb materi al poc adequat, feu que pica nt 
una esberl a de metall que li va foradar el fetge (Pulmo??) i s'all otja aprop del cor. Afortunadament, 
Son Dureta estava aprop i no va passar d' un gran susto. 
La darrera part de la seva producció científica entrats el s anys 90 esta relac ionada amb els mol.luscs 
marins actual s, publicant 10 treball s. Un deis seus objectiu s, una de les se ves curolles, fo u la d' anar 
incrcmentan! el coneix emelll de la biodiversitat de mol.luscs de profunditat i rev isar aquestes comu
nitat s a di stinta batimetri a. La seva intuició reia que trobas I'element c lau per a la recerca d' aquests 
materi als de profunditat, com per exe mple, I'examen del conti gut gastric del rafe l (Trygla lira) per 
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obtenir els petits mol.lusc que fins al moment havin passat desapercebuts per a la fauna de les Balears. 
Poc a poc ana recopilant una bona mostra de la fauna de mol.luscs marins de les Balears i una repre

. sentació mundial d'algunes fanulies com els Muricidae. 
La seva col.lecció de fossils i de mol.luscs fou legada a la Societat d'Historia Natural de les 

Balears, per esser un punt d'estudi i consulta d'altres científics i donar tot el seu suport a la idea comu
na de molts de socis de la Societat de donar cos a aquest Museu de la Naturalesa de les Balears, pro
jecte del qual el Xoni n'estava ben conven<;ut i n'era un gran defensor. 

La seva feina, el cementeri de Palma fou utilitzada durant molts d'anys com a adre<;a d'intercanvi 
de correspondencia científica. Alla, durant el temps lliure de que disposava, estudiava els ossos de 
Myotragus, fent una estesa sobre la seva taula. Aixo li dona algun mal de cap doncs algunes visites 
interpretaven que eren restes humanes i no paleontologiques. 

Les separates del seu darrer artiele publicat que publicarem plegats (GXP) en el Bolletí de la 
Societat d'Historia Natural de les Balears el va rebre a l'hospital, a Caubet, i el va veure amb la 
mateixa il.lusió i for<;a que el seu primer artiele. 

Si la seva tasca científica fou extraordinaria, sobretot considerant el poc recolzament que els 
temes culturals tenen a ca nostra, la seva vessant humana fou excepcional. Explicitar en aquestes línies 
els molts i intensos moments viscuts plegats, la seva manca absoluta (d'orientació) d'adscripció, man
tenint-se sempre dintre acratisme més pur, crític i de vegades desesperat. Els seus originals invents per 
a mostrejar fauna, la seva amplia cultura en l'art i el comic, la seva faceta com artista, els seus dibuixos 
i escrits "irreverents", les llargues i divertides xerrades científiques i polítiques amb un tassó 
xoriguer, ... seria impossible. 

Tots nosaltres deixam improntes amb la gent amb qui ens hem creuat i d'alguna menera o d'al
tra hem influenciat la seva vida. Quan vaig coneixer en Joan (SMS) en es Cosconar a Lluc, jo havia 
de prendre una desició, si anar a estudiar geologia per dedicar-me a la paleontologia o feia una altra 
cosa. Aquell dia en Joan me va dur uns ossos de Myotragus del jaciment de se Cova de Na Coma 
(Arta). Des d'aquell dia vaig saber que lo meu era la paleontologia de vertebrats. Avui dia aquesta és 
la meya feina diaria i n'estic molt content. No sé si seria així si no hagués conegut el gran arnic Joan. 
No volem finalitzar aquestes línies sense esmentar que sempre al seu costat va tenir el suport i l'aju
da constant d'una dona forta, la seva companya, la seva secretaria, i en els darrers moments de la seva 
rnillor enfermera, n' Antonia. 

Xoni sempre estaras amb nosaltres. 

Guillem X. Pons i Salvador Moya-Sola 
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