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Josep Punsola i Va
ÀNIMADEPO

U
na tarda
parisenca,
penjat de la
paret d’un
cafè deca-
dent del
Quartier
Latin on

equivocadament havia anat a fer
un tallat, hi havia el cartell origi-
nal de Per un pugno di dollari.
Mentre me’l mirava em van venir
a la ment un reguitzell d’impres-
sions i d’episodis que s’encade-
naven l’un amb l’altre.

L’any 1964 s’estrenava amb
aquell títol la pel·lícula que havia
de convertir-se en tot un referent
de gènere. Amb una banda sono-
ra d’Ennio Morricone i amb un
jove Clint Eastwood dirigit per
Sergio Leone, el film ha estat con-
siderat com el veritable iniciador
de l’spaghetti western.

En aquells moments, ja feia
quinze anys que s’havien inaugu-
rat a Mataró les tertúlies del Racó
de la mà d’en Terri, Lluís Terrica-
bres i Molera (Manlleu, 1918 - Ma-
taró, 2000), l’aixopluc de l’escrip-
tor Joaquim Casas i Busquets (Bla-
nes 1911 - Mataró, 1993) i
l’orientació intel·lectual d’Antoni
Comas i Pujol (Mataró,1931-1981).
El doctor Comas que poc després
del’estrenad’aquell filmemblemà-
tic esdevenia el primer catedràtic
de llengua i literatura catalana a la

L’historiador mataroní Jaume
Vellvehí va guanyar l’última
edició del premi de retrat
literari Rafael Cornellà, dels
premis Recull de Blanes, amb
el text que us oferim

Text:Premi Recull Jaume Vellvehí

des d’aquell moment la sala tin-
dria de nom El Racó d’en Punsola,
com recorda una placa damunt la
llarde foc,malgratqueenpoques,
ben poques ocasions, s’utilitzi el
nom complet de la sala.

Versificar amb senzillesa
Josep Punsola –el poeta Punsola–
posseïa la qualitat de versificar
ambunasenzillesaextraordinària
–potser en part innata– que havia
adquirit de forma autodidacta. En
elsanysde jovenesacompravaels
llibresamitgesambelseucosíRa-
monobuidavaelsestantsde labi-
blioteca de la Unió de Coopera-
dors idescobriaSagarra,Maragall
o Verdaguer. I va començar a es-

criure: a partir de les pròpies vi-
vències i de l’observació de la rea-
litat que l’envoltava.

Entre el xarrup del tallat bullint
–que ja m’havien servit– i l’anota-
cióenelblocd’apunts, lavistase’m
fixàenunaimatgeenblanc inegre
emmarcada que volia decorar un
altre pany de paret d’aquell esta-
bliment. Era una fotografia antiga
–esgrogueïda pel pas del temps i
pels fums del tabac que en altres
èpoqueshavienenterbolitel local–
de l’emblemàtic Montblanc amb
uns alpinistes en primer terme.

Aquella imatge em va trans-
portar a una altra fotografia que
recordava haver vist en una ex-
posició sobre el poeta. Punsola

en algun punt per sobre del san-
tuari del Gresolet, amb el tors nu
i amb pantaló curt, d’esquena i
amb les mans a la butxaca, escru-
tant el paisatge amb la cara nord
del Pedraforca, imponent, al
fons: l’home, minúscul i embada-
lit, complagut davant de la belle-
sa immensa de tanta natura, com
reptant-lo, l’admirava enamorat.

Els que el van conèixer coinci-
deixen tots a definir-lo com home
de plenitud espiritual, humil, car-
regat de bondat i impregnat de
natura. En paraules de Lluís Ter-
ricabres, “la poesia, l’estampava
sobre el paper, i la duia a la cara,
en la manera de parlar, en la ma-
nera tendra i humana de mirar
cada cosa. Estimava l’ésser humà
i estimava la muntanya”.

A començaments dels anys
trenta l’esport va esdevenir una
mena de moda, d’afició generalit-
zada, i Punsola s’hi va sentir atret.
Vapracticar l’atletisme,elbàsquet
i s’interessà pel ciclisme i, per da-
munt de tot, per l’excursionisme i
elmuntanyisme.Laconfluènciade
la creació poètica amb l’estimació
per lamuntanya i lanatura iel seu
aspecte físic, comdeiaelcomposi-
tor Elisard Sala, provocava certa
contradicció entre els seus admi-
radors quan el veien “carregat
amb aquella aparatosa motxilla i
abillat amb pantaló curt, dos se-
nyalsdegust i fortalesa.Aquellsno
podenarribaracreurequetambé
un poeta pot ostentar un rostre
bru, envejables bíceps i indeclina-
ble afició a l’excursionisme”.

I d’aquesta afició a l’esport en
quedaràelpoemadedicata l’Olim-
píada Popular de Barcelona del
1936, on també flueix la força de
l’arrelamentalpaísenversoscom:
“Endavant,doncs,germans!Salut!
Salut! / Barcelona us vol donar la
benvinguda. / Mai oblidis, vence-
dor, ni tu, vençut, / que hi ha, amb
Ella,unagranPàtriaqueetsaluda”.

Universitat de Barcelona des de
l’adveniment del franquisme.

El 1949, el poeta Josep Punsola
i Vallespí (Mataró, 1913-1949) en-
coratjà en Terri a convertir les gol-
fes d’un casal barroc del carrer
Bonaire de Mataró en sala d’actes
on celebrar reunions i tertúlies
d’art, de poesia, de música..., de
cultura. El Casal –que abans de la
guerra havia estat l’Iris, una soci-
etat emblemàtica a la ciutat– ha-
via estat incautat pel nou règim i
en saber-se la intenció d’enderro-
car-lo per a bastir-hi noves viven-
des, s’aconseguí que la Clínica
l’Aliança Mataronina l’adquirís i el
destinés a la seva obra social.

Terri batejà aquell modest es-
pai sota teuladaambelnomElRe-
cés. Un nom que per al seu amic
Esteve Albert i Corp (Dosrius, 1914
- Andorra, 1995) tenia massa res-
sonàncies “de missa i d’exercicis
espirituals” i que rebatejà amb el
nom El Racó. La sala s’inaugurà el
febrer d’aquell any amb una con-
ferència del poeta Lluís Gassó i
Carbonell, amb l’assistència
d’amicsentreelsqualshihaviaAl-
bert iPunsola.Vaser l’única tertú-
lia a la qual assistí Josep Punsola.
Poc després, el 10 de maig, moria
prematurament trasbalsantelMa-
taró de l’època i just quan la seva
creativitat i la seva producció lite-
ràriaoferienunesperspectivesde
llarg i elevat recorregut. Per això
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allespí:
OETA

Una imatge
d’arxiu del
poeta de Mataró
Josep Punsola.
A sota, el cartell
del film que,
com la
magdalena de
Proust, va posar
en marxa el text
de Jaume
Vellvehí

L’amistat
va ser
un motor
de la
seva
trajectòria

Ideològicament es movia en
un marc de tradició familiar cata-
lanista, coherent amb la seva ac-
titud i la seva activitat, i amb una
tendència a les esquerres que el
menà a afiliar-se al Bloc Obrer i
Camperol. Però la Guerra Civil Es-
panyola escapçà aquests anys
d’efervescència portant-lo al
front d’Aragó, Artesa de Segre i
pel Pertús al camp de concentra-
ció de Septfonds, a Occitània.

IquantornaaMataró,ambvint-
i-set anys, troba un desert: no es
poden fer tertúlies, no hi ha activi-
tat cultural, no es pot parlar en ca-
talà...Peròenaquestsanysdepost-
guerra–tímidament,privadament–
començarenasorgirmodestosce-
naclesd’amicsambinquietudscul-
turals. Alguns d’aquests foren les
tertúlies que organitzava a casa
seva l’industrial JoanMas,o lesde
labarberiadelmúsicJoanTutói les
del Gremi de Belles Arts a casa de
la família Arenas i, més tardana-
ment, les del Racó. Entre el jovent
ambinquietudsquehiparticipava
hi havia Josep Punsola, el poeta;
JosepReniu,elrapsode, i JoanTutó
iElisardSala,elsmúsics.Laconjun-
ció d’interessos artístics i de ne-
guits intel·lectuals fouextraordinà-
ria i creativa.

I són precisament les relacions
d’amistat i col·laboracióambjoves
personalitats del món cultural del
Mataróde l’èpocaelque forjarà la
creativitat, i un dels motors de la
seva trajectòria: l’amistat. Una
amistat ferrenya amb Elisard Sala
i JoanTutó;ambEnricFité,el cine-
asta amb qui guanyà premis per
lessevespel·lículesamateurs;amb
VicençArís imoltsaltresexcursio-
nistes;ambenMariàRibas i l’Este-
ve Albert, l’arqueòleg i l’historia-
dor ipatriota; iambelspintorsAre-
nas,mésambenJordipotser,amb
quicompartiren llarguesvetllades
en el Gremi de Belles Arts. I en se-
guirien molts més encara. Aques-

taAmistatambmajúsculaquehan
destacatelsquielvanconèixerex-
plica molt bé les diferents par-
cel·lesde laseva trajectòria: lapo-
esia, el cinema, l’excursionisme i
en definitiva: les arts, la cultura.

I tot això en el context difícil de
la immediata postguerra, en ple-
na grisor del franquisme.

En la seva obra poètica hi tro-
bempoemesdeprofundareflexió
alcostatd’altresenquè lesemoci-
ons i la quotidianitat en seran la
força motriu. Són poemes que
connecten íntimamentamblama-
teixa biografia de l’autor i amb els
esdevenimentsquelamarcaren.A
excepciódelspoemesdelsanysde
laGuerraCivil, imalgratelquepot
semblar pel caràcter premonitori
d’alguns versos –com aquells que
diuen: “No fa tanta por la mort... /
És fugir... / Iarribar/auna immen-
sa platja d’or, / per a no tornar a
morir, /peranotornaramarxar”–,
la seva lírica no és pas pessimista.
Alcontrari:Punsolaésunpoetavi-

talista que canta l’amor amb sen-
sibilitat i realisme, sense idealitza-
cions;quecantaelsamicsamben-
giny i amb sentiment, i també les
manifestacionshumanes i socials;
que canta l’espiritualitat sense
dogmes i amb el sentiment de
bondatuniversalquecaracteritza-
va lasevapersonalitat; iquecanta
lanatura i lamuntanyagaudintde
lacontemplacióde lasevabellesa,
coneixent-la i interpretant-la.

La rebel·lió vital del poeta
Punsola és un poeta en la línia del
mestratgequeexerciaCarlesRiba
en els poetes de la seva generació
–unBartomeuRosselló-Pòrcel,un
Màrius Torres o un Salvador Es-
priu, per exemple–. La seva crea-
ció no respon pas a un programa
preestablert de poesia filosòfica,
de poesia metafísica o simbolista,
no.Punsolaenunmateixmoment
pot fercosesmoltdiverses,aixòsí,
des de la seva personalitat. Una
personalitat que Maria-Mercè
Bruguera, la sevabiògrafa,enuna
ocasió va definir de rebel, de re-
bel·lió vital, constant, de reeixir
sempre, de tornar a alçar-se, de
lluitar, d’estimar, de gaudir de la
vida, de l’entorn i de la poesia.

I en aquesta diversitat es va
sentir atret per la riquesa expres-
siva de la poesia popular i escriví
poemes de cançoner. La mostra:
Cançons de muntanya, de nit i de
camí (1949) –el primer cançoner
de muntanya que es publicava,
amb música d’Elisard Sala i poe-
mesdePunsola,percert reimprès
darrerament–. Quin excursionista
no ha cantat Pleniluni d’isards –si
més no n’ha sentit algun vers– o
recorda algun fragment de La
motxilla, allò de “Si ens paréssim
/ a la coma; / si guaitéssim / el
quintà; / si ens quedéssim / a fer
broma; / si miréssim / de dinar...”.
Peròabandade les composicions
pròpiamentdecançoner,moltade

laseva líricahaestatmusicada,pel
mateixSala, JoanTutóoEnricTor-
raentremoltsd’altres, cosaqueha
contribuït a la perdurabilitat de la
sevamemòria i a ladifusiódepart
de la seva obra. Una obra que tot
justvapoderdeixarembastadaen
el recull Dels vinyars innúmers:
trenta-unpoemesqueesdevenen
miscel·lanis de la seva producció.

Per a Punsola, el fet de no for-
mar part dels àmbits universitaris
i moure’s entre els cercles d’in-
tel·lectuals ideculturabarcelonins
varepresentarunadificultatsuple-
mentària per a formar-se, per ac-
cedir al coneixement i també do-
nar-se a conèixer. Ell es movia en-
tre amics en tertúlies a Mataró. En
unad’aquestesvetlladesaCanMas
alaqualassistiaJosepMariadeSa-
garra,aquest,desprésd’escoltar la
lectura del poema Els meus dies
sants, li demanà que prosseguís
llegintaltrespoemes i lidigué: “La
seva obra pot ésser publicada tot
seguit, sense temença. Pot veure
la llum, car el més essencial, la di-
ficultat més gran, la que molts es-
criptorsvoldrien, iqueésmésdifí-
cild’assolir,això jahotéa lesseves
mansPunsola: l’ànimadePoeta!”.

L’afició a l’excursionisme i
l’amor a la natura són uns dels
motors de la creativitat, ja sigui
en els poemes, en les cançons o
en els guions dels films amateurs
que realitzà amb el fotògraf En-
ric Fité i que foren premiats. La
coneixença amb Fité obsequià
una relació que havia de ser ex-
traordinària i creativa, l’un com a
guionista i l’altre com a fotògraf.
Els fruits foren generosos, amb
films com ara Ensayos (1946) o
Alter ego (1946) –que reberen
premis modestos–, fins que arri-
bà Porta closa (1947), que seria
reconeguda internacionalment
amb el primer premi del Festival
d’Estocolm, o Tares eternes
(1948), a Campo de Fiori a Itàlia.

Ladarrerapel·lículaambl’Enric
Fité en què pogué participar Pun-
sola, L’esperit del vent (1949), és
uncanta lamuntanya,a lanatura.
Pocs dies després que la pel·lícu-
la rebéselpremidelCentreExcur-
sionista de Catalunya, Josep Pun-
sola traspassava. En el decurs de
la XIII Marxa Excursionista de Re-
gularitat iOrientaciódeCatalunya,
enquèparticipavaamblasevaes-
posa, es va trobar malament.
Aquellanit lapassàacasa l’Elisard
Sala, aBarcelona, i esva traslladar
l’endemà a Mataró, on va morir la
matinada següent.

I tot seguit els amics li reteren
homenatges: van recopilar poe-
mes, els editaren i els van recitar;
posaren música als seus versos i
van evocar la seva figura amb
constància i continuïtat al llarg
dels anys.

Des d’aquell mes de maig del
1949 i durant gairebé trenta anys,
cada dissabte, tret dels mesos
més calorosos, en Terri presenta-
va un conferenciant. L’estol de
noms que van passar pel Racó
d’en Punsola com a mínim un cop,
és excepcional: Carles Riba, Mi-
quel Martí i Pol, Jaime Gil de Bied-
ma, José Agustín Goytisolo, Rosa
Leveroni, Enric Jardí, Fèlix Cucu-
rull, Josep Trueta, Joan Fuster, J.V.
Foix, Josep M. Espinàs, Alexandre
Deulofeu, Oriol Martorell, M. Au-
rèlia Capmany, Pere Calders, Cesc,
Joan i Josep M. Ainaud de Lasar-
te, Xavier Benguerel, Josep M. Ba-
dia i Margarit, Enric Garriga Tru-
llols, Josep Puig i Cadafalch, Josep
M. Batista i Roca i fins a quatre-
centes cinquanta personalitats de
tots els camps de la cultura.

A canvi d’uns peus de porc
En plena grisor del franquisme,
Mataróoferiaunaescletxade llum
i de resistència cultural. I com ex-
plica el mateix Terri en les seves
memòries: totes aquelles perso-
nalitats s’avenien a desplaçar-se a
Mataró,acanvid’unspeusdeporc
al restaurant El Blinco. Difícil
d’emular avui! Les escenes que es
degueren viure al restaurant, avui
serien impagables. Imaginar un
Foix sucant pa en aquell àpat tan
poc refinat, just abans d’anar a
conferenciar al Racó... Fins i tot
CarlesRibas’enfadàperquèelpri-
mer cop que havia vingut al Racó,
acompanyat de Clementina Arde-
riu, en Terri no havia gosat dur-los
a sopar al Blinco, i el segon cop (el
1951) va exigir d’anar-hi i cruspir-
se els peus de porc que ja havien
fet fama entre la intel·lectualitat.

Si Clint Eastwood es féu famós
per un grapat de dòlars, encara
que costi reconèixer-ho, el Racó
d’en Punsola es va fer famós i s’hi
va anar per uns peus de porc al
Blinco.❋
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