
Glosa por el Académico Numerario
Excmo. Sr. Dr. D. Joan-Francesc Pont Clemente

L’HOME

Honorable Senyora Consellera de Justícia, 

Excel·lentíssim Senyor President de l’Acadèmia, 

Senyora Degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 

Senyor Vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya, 

Senyores, Senyors, Mari-Luz, família, 

Potser molta gent no sap que el segon treball de Josep M. Puig Salellas a la nos-

tra Acadèmia (publicat al volum XX dels Annals) va ser –en una sessió com la d’avui

durant el curs 1989-1990– glossar la personalitat del professor Ramon Trias Fargas.

Va triar uns versos de Salvador Espriu que són també avui molt significatius:

... no he de seguir mai el meu somni 
i em quedaré aquí fins a la mort.
Com sóc també molt covard i salvatge 
i estimo a més amb un 
desesperat dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista dissortada pàtria. 

I permeteu-me que comparteixi el record de que un dels beneficiats per l’acol-

liment filantròpic a entitats democràtiques del notari Puig Salellas sobre el que ha

parlat en Francesc Granell vaig ser jo mateix quan l’any 1978 vaig contribuir a crear

amb uns quants amics el Moviment de Crítica Radical i ell va ser sempre el nostre

notari.  

El meu primer record de Josep M.ª Puig Salellas és de finals dels setanta, una

tarda a casa seva al Passeig de la Bonanova. Com sempre,  em vaig entretenir en

repassar els títols dels llibres de la biblioteca i vaig descobrir en un lloc destacat les

obres completes –encara en curs de publicació per Destino– de Josep Pla. Un parell

d’anys després tres bons amics em van regalar aquella col·lecció de llibres vermells
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i sempre he mantingut el Quadern gris i totes les altres creacions de Pla al centre de

la boisserie del saló de casa meva. Fins i tot, el 24 d’abril de 1981 vaig assistir amb

Josep Soler Albertí al funeral d’en Pla a Palafrugell. Pla significa l’Empordà i

l’Empordà –el Mas Salelles– és el centre dels interessos vitals de Josep M.ª Puig

Salellas, l’indret que l’arrela a segles d’història de la seva família i del nostre país.

Una part d’aquesta història, la de les dones de la família Salellas, haurà de veure aviat

la llum –sembla que sota el títol Història difícil de quatre dones–, com abans un altra

ho havia fet de la ma del nostre Acadèmic al llibre De remences a rendistes: els

Salellas (1322-1935), editat l’any 1996 per la Fundació Noguera.  Uns anys desprès

vaig seguir també els seus passos, bo i mantenint els vincles amb la Segarra dels

meus orígens familiars, i vaig ubicar la meva biblioteca i, per tant, el meu refugi

espiritual, al Mas Lilou, una petita propietat radicada a pocs kilòmetres de Cruïlles i

de La Bisbal.

A  Cruïlles, el Mas Salelles és un espai de serenor que crida al silenci com

només pot oferir l’arquitectura rural de les élits agràries catalanes, d’espais ge-

nerosos, de sostres alts, de pedra protectora, de decoració austera i de llars de foc

acollidores. Però, sobre tot, per a mi, amant de la Història i del pensament, el Mas

Salelles son els seus llibres, els seus arxius, de la classificació i conservació dels

quals va encarregar-se personalment Josep M. Puig Salellas, amb l’ajut d’uns espe-

cialistes, amb amor i cura. La biblioteca era el seu espai propi en el que va demostrar

una ingent capacitat de treball abans i, encara més, desprès de la seva jubilació.

Josep Maria Puig Salellas va néixer, a Girona el 12 de febrer de 1924, fill

d’Ignasi Puig Bayer, catedràtic de Geografia i Història de l’Institut de Girona i de la

pubilla del Mas Salelles, Concepció, una de les dues filles de Melitón Salellas, el dar-

rer baró en portar aquest cognom d’acord amb la legislació vigent aleshores. Va

escriure la seva autobiografia i va fer-ne una edició privada, estrictament familiar,

amb el títol  De Zero als 46, datada a la primavera de 2007, i que m’ha permès llegir

la Rosa, a qui m’uneixen estrets lligams personals. Un altra filla, la  Imma, treballa

ara sobre el conjunt dels manuscrits que cobreixen la totalitat de la seva llarga vida. 

Josep Maria Puig Salellas va estudiar a la Universitat de Barcelona, una univer-

sitat certament grisa –en les seves pròpies paraules– com era gris el marc general en

el qual s’inseria, però de la que recordava bons professors com Octavio Pérez-
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Vitoria, Josep M.ª Pi i Sunyer i Josep M.ª Trias de Bes i en la que es va llicenciar en

Dret l’any 1946. Va guanyar les oposicions a notaries el 1953, va obtenir una plaça a

Tarragona el 1958 i, per concurs, la definitiva de Barcelona el 1970 a on es jubilaria

l’any 1994. Els seus destins marquen així el seu itinerari vital per la nostra geografia.

En Puig, com la gent de pagès, era un bon administrador del silenci, dels seus

silencis. El silenci que significa que les coses van be i que no mereix ser interromput

per cap soroll. Que porta a utilitzar només dues paraules millor que tres. I era també,

com recordava Robert Follia, un home pactista, una persona pragmàtica i, en tot cas,

un gran optimista.

El seu silenci és el que explica la diferència, àdhuc la distància, entre la visió

externa d’en Puig Salellas i la visió interna, la que es permesa només als íntims, a la

família o als amics més propers. Sota aquest darrer prisma, es descobreix la gran

humanitat de la persona, el seu atractiu innegable, la seva capacitat de pensar lliura-

ment i imaginativament i la seva capacitat d’estimar. El silenci és una barrera de pro-

tecció contra l’eventual enemic, és l’oportunitat de guanyar temps per substituir una

reacció irada per una resposta meditada, és també la forma d’amagar el dubte que

caracteritza a les persones intel·ligents però que no es vol reconèixer i permet oferir

una imatge de seguretat i de control. 

El silenci li permetia a Puig  escoltar. Jo crec que aquest era veritablement el seu

estil, quan convocava al Mas Salelles, entre altres persones,  a bons exponents de la

Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch Gimpera i deixava que en aquelles

tertúlies el diàleg fluís espontani i així ell copsava la realitat de la vida de l’alma

mater, la seva pluralitat, el valor dels impulsos reformistes de les persones més

actives... i això explica que al nostre imaginari col·lectiu en Puig hagi quedat com un

bon president del Consell Social. En Puig Salellas ens ha deixat així a tots el llistó

molt alt als que en un moment o altre hem ocupat o ocuparem  eventualment respon-

sabilitats de govern a la república: superar els prejudicis, dialogar amb els amics i

amb els adversaris, aprendre de les opinions de l’altra, en definitiva, practicar exqui-

sidament el respecte per les persones. Ha deixat també un exemple de bones maneres,

en la resposta puntual i correcta a les invitacions rebudes, en el gest amable fins i tot

al discrepar, en el respecte pels qui teníem molts menys anys quan era ell el creditor

de respecte. Recordo que un cop jubilat ens vam haver de veure per actuar com
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mediadors  en un conflicte i que cada vegada vaig oferir-me a visitar-lo, com marca

el costum. Ell sempre em deia: jo estic jubilat, ja passaré a veure’t. 

Ho ha descrit brillantment Lluís Jou: Puig Salellas era l’antítesi d’un home cor-

rent fins i tot pel posat i l’aspecte. Lúcid, de criteri independent, ràpid de raonament,

directe en el discurs, decidit de gest i de fets, convençut de les tesis pròpies però

capaç d’admetre que “per a tothom hi ha un camí de Damasc” i, llevat de casos

excepcionals en que podia ser molt càustic, respectuós amb els altres en el debat. Era

un home, afegeixo, amb sentit de l’humor, un humor per a gent intel·ligent,

esporàdicament proper a la sorna o al sarcasme, quan el destinatari o el tema ho

mereixien. Un home, finalment, d’idees originals, noves, elaborades desprès d’un

exercici de pensament lliure, d’idees que no admeten indiferència. 

La Universitat de Barcelona va tenir el privilegi –com he dit i com han recordat

Pintó i Granell– de comptar amb Josep Maria Puig Salellas com primer president del

seu Consell Social, càrrec de servei que va exercir lleialment des de desembre de

1985 fins a juny de 1999. El 30 de gener de 2008, la Torre del Pati de Ciències a

l’Edifici Històric ha estat denominada Sala Puig Salellas, amb una placa esculpida

per Ascensión García, professora de la Facultat de Belles Arts.

El silenci tenia una excepció molt notable amb les netes grans de Josep Maria

Puig Salellas, l’Anna i la Laura, que van poder gaudir molts anys d’un avi obert i pe-

dagog. La petita Imma i els bessons Victor i Arnau escoltaran o llegiran un dia sobre

la personalitat del seu avi, però l’Anna i la Laura l’han tingut al seu costat. La Laura,

a qui he d’agrair el seu ajut en la preparació d’aquestes paraules, em deia que quan

havia d’estudiar Història anava a dinar a casa de l’avi i l’escoltava embadalida. I rebia

també les correccions sobre cada errada en l’ús de la llengua, un dels llegats més

importants d’en Puig, la seva estimació exigent per la llengua catalana. L’Anna i la

Laura van trobar sempre en l’avi una veu disposada a impulsar els seus estudis i a

oferir un marc de reflexió; van trobar un avi que no dissimulava la seva afecció per

elles, i que les guiava durant les excursions per la finca fins a l’ermita restaurada

mentre explicava  un cop i altre el significat i la funció de cada tros de terra. La terra

que va acollir les seves cendres al tancar-se el cercle que comença i acaba a la Mare

comuna, la terra, el fang, evocat al Salm 103, 14 que diu Ipse enim novit plasma-

tionem nostram: recordatus est quia pulvis sumus. Al lloc on el torrent dibuixa un
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meandre en angle recte en direcció al riu Daró, havia escrit ell mateix, a tocar d’una

paret de pedra seca, sota les palmeres, davant de l’espessa mata de canyes ameri-

canes. 

El dia del funeral a Sarrià, la Rosa, la filla gran, es va referir als dos grans amors

del seu pare, la seva família i el seu país, Catalunya. Del patriota, en el millor sentit

d’aquest terme, el que implica un compromís actiu amb la ciutadania, n’ha parlat en

Francesc Granell, i de com la república vertebra els drets i les obligacions harmòni-

cament en el seu pensament jurídic ho ha fet en Josep Joan Pintó. En Puig-home es

construeix al voltant del descobriment a Ponts (la Noguera), el seu primer destí nota-

rial, com he esmentat abans, de la Mari-Luz Aleu, del seu enamorament de pel·lícu-

la –en paraules de la seva neta Laura–, del seu matrimoni a Montserrat, el 18 de maig

de 1957, del seu amor evitern del que naixeran Rosa Maria, Imma, Josep Maria,

Llum i Elena. 

El 17 de juny de 2004, Josep Maria Puig Salellas va participar a la sessió d’in-

grés a l’Acadèmia de Josep Maria Coronas Guinart, i desprès, acompanyat de la seva

esposa, al sopar a l’Hotel Avenida Palace. Vam tenir ocasió de recordar el consell que

m’havia donat feia poc durant un acte a la Universitat de Barcelona presidit pel rec-

tor Tugores: independència, Joan-Francesc, independència personal i econòmica si

vols ser realment lliure.  

En els darrers anys va espaiar la seva participació als actes de l’Acadèmia, però

no va mancar a les juntes generals de juny de 2005 i de  2006 i de febrer de 2007, un

compromís que, amb el seu sentit del deure, s’havia fixat a sí mateix, i que diu molt

del seu caràcter. Fins i tot, va participar,  acompanyat com sempre de la Mari-Luz, a

la sessió conjunta amb l’Acadèmia Romana celebrada a Bucarest el 20 de juny de

2005 a on va dissertar sobre Romania davant Europa, desprès dels referèndums,

defensant un plantejament econòmic liberalitzador i antiproteccionista. 

Senyor President, 

El nostre company ha mort el 26 de maig de 2007 a Barcelona. La Reial

Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres ho proclama com un deure fona-

mentat a la nostra tradició, al mateix temps que es compromet a preservar la seva
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memòria, una tasca especialment encomanada a qui el succeixi a la medalla número

33, la mateixa que ell va rebre un dia en dipòsit l’u de febrer de 1983 i que havia por-

tat abans el Marqués de Castell-Florite. L’Excel·lentíssim Senyor Josep Maria Puig

Salellas ha estat una baula de la nostra cadena acadèmica, insubstituïble en el valor

intrínsec de la persona humana, però perdurable en l’esforç dels qui continuïn, dels

qui continuem,  l’encàrrec confiat per la societat a les acadèmies des de les Llums,

la defensa universal de la llibertat de la ciència.  
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