
 

 

 

TRES ANYS 

 
El concepte d’itinerari o de projecte vital 

com a motor de la biografia de Magí Pont Mestres  

 

 
 

Es cert que les meves reflexions  sobre la presència constant a la vida de Magí Pont 

Mestres de l’ impuls creatiu de la persecució o de la consecució, potser millor, d’un 

projecte neixen de la seva declaració solemne al celebrar el 80è aniversari a Cal Cua, a 

l’Ametlla de Segarra, quan considera oficialment conclòs el seu itinerari vital, una 

qüestió que, en darrera instància, deixa en mans de l’Ésser Suprem. Però també es cert 

que he pogut, en els tres anys transcorreguts des que no hi és, adonar-me de quina forma 

tan intensa  un itinerari/projecte il·lumina la seva actitud davant la vida. L’itinerari del 

que parla no és una referència al punt final d’un camí, no considera que ha arribat a un 

lloc ni, molt menys, que s’ha exhaurit el temps. Desitja que el temps no s’aturi, però 

percep la finitud de l’home,  en el seu cas el terrible dolor d’esquena, del que jo no 

sentiria parlar en llavis del seu cosí Ramon fins desprès de la seva mort, i dedica l’any 

2007, iniciat amb un ictus premonitori, a resoldre els serrells dels diferents aspectes de 

la seva activitat familiar, professional i social. Ho deixarà tot desat, com he comentat 

algun cop, i no dubtarà a encomanar als seus tres fills un conjunt d’instruccions tendents 

a assegurar la pervivència durant el temps, com a mínim, de la vida dels seus primers 

descendents, dels elements que ell considera essencials del seu projecte. Em sembla 

alliçonador haver descobert que esmerça un cert temps, també l’any 2007, a fer coses 

inhabituals, per exemple llegir alguns llibres de memòries, com li explica a un amic per 

carta el 27 de febrer de 2007. 
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L’itinerari, doncs, no és un camí amb punt d’arribada, és molt més, és l’expressió d’un 

projecte concebut a la manera orteguiana. Ortega, com he escrit a un altre lloc, va ser el 

viaró de sortida de la foscor dels educats sota el nacionalcatolicisme que intuïen 

l’existència remota de la llum d’una llibertat intel·ligent. Seguint les petjades del mestre, 

el projecte vital de Magí Pont és existencial, certament, però també, d’alguna forma, 

ontològic. El projecte és la resposta a l’interrogant sobre el significat de la vida perquè 

tracta de resoldre el problema de la vida en sí mateixa. El projecte no és una forma 

d’avançar-se als esdeveniments o de veure’ls vagament, no és una intuïció ni una 

premonició. El projecte és una manifestació de l’auto decisió: l’home no està 

predestinat a ser això o allò. En Magí Pont critica durament a aquells que diuen: jo 

només puc fer aquesta carrera o exercir aquesta ocupació o comportar-me d’una forma o 

altra. Per a ell, l’home decideix el que ha de fer i, al fer-ho, es fa a ell mateix. El 

projecte consisteix en l’opció ferma i irrevocable de fer el que s’ha de fer, el que cal. El 

projecte no es fer qualsevol cosa mentre un es faci a si mateix, perquè un no es fa a si 

mateix fent qualsevol cosa, sinó només fent, justament, la que s’ha de fer, la que cal.  

 

No és el mateix que una actuació calgui o que una actuació convingui. Sovint el diàleg 

entre el pare i jo era una oscil·lació entre el seu caldre i el meu convenir, malgrat que 

sobre el tema en qüestió ell i jo, eventualment, volguéssim fer el mateix. El caldre no 

admet subterfugis, mentre que el convenir està obert a estratègies diverses. El caldre és 

directe, sincer i indefugible. El convenir és acomodatici, susceptible de pacte i fins i tot 

florentí. El seu caldre es veu, sens dubte, reflectit a les reflexions introductòries de les 

Meditaciones del Quijote, d’Ortega y Gasset. El meu convenir està, més aviat, inspirat 

per Bertrand Russell. 

 

L’aparent duresa de Magí Pont derivava de l’assumpció estricta del projecte vital com a 

guia del seu comportament i de les expectatives de comportament dels altres, sobretot, 

dels més propers. Ell ho expressava dient que cadascú podia fer el que volgués, però 

que per a mantenir la relació amb ell, qualsevol persona havia de moure’s dins de certs 

límits. Els altres podien saltar-se aquests límits i llavors ell els esborrava del seu entorn. 

Amb el caràcter fort dels nascuts a la Segarra, per a ell, com per a la meva àvia, els 
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transgressors dels límits havien mort. La virtut de la tolerància no s’ensenyava a les 

escoles espanyoles als anys quaranta, ni molt més tard, però ell no era un intolerant. Al 

contrari, la seva permanent actitud de defensa del dèbil, un dels elements definidors del 

seu projecte, el portava a posar-se del costat del que sofria, amb independència de que 

compartís o no les seves idees. Era l’àmbit de la seva intimitat el que reservava 

exclusivament als qui participessin del seu projecte. Era també només en el cercle íntim 

a on ell podia, eventualment, perdonar, un perdó que no era mai una transacció, sinó 

únicament el resultat de l’amor.  

 

Vaig comentar al meu discurs a la sessió necrològica de la Reial Acadèmia de Ciències 

Econòmiques i Financeres de 22 de maig de 2008 que l’amor de Magí Pont no exigia 

contrapartides. Es cert. Però també ho és que la seva estimació es produïa en el si de 

l’atmosfera generada al voltant del seu projecte vital. A finals dels anys seixanta, Magí 

Pont viu la seva fase d’optimisme social, de la mateixa forma que l’ inici del nou segle  

es veurà tenyit d’un cert pessimisme. En aquell moment de reflexió intel·lectual 

descobreix les tendències supraindividuals de l’home, l’orientació de les quals és 

facilitar a la vida humana l’horitzó d’un món gràcies al qual complir el seu propi sentit. 

Contraposa l’egoisme al que anomena sociabilitat, es a dir, l’altruisme, i conclou que el 

Dret es un estímul poderós per a donar un impuls suficient a l’altruisme sobre els 

instints del jo individual, transformant les tendències de convivència i de sociabilitat –

mitjançant la voluntat- en acció derivada del compliment del deure i de l’assoliment de 

la justícia. El deure apareix sempre al seu pensament social, perquè el deure és, al nivell 

del seu projecte vital, precisament, el que s’ha de fer, la guia de la seva autoconstrucció.  

 

L’home es basteix sobre l’home amb l’esforç de la voluntat, que, per a ell, és la 

capacitat i la perseverança per a imposar-se esforços i privacions per damunt de la 

pròpia inclinació. La seva gimnàstica matutina, els seus exercicis físics, els trajectes en 

bicicleta a l’Ametlla de Segarra o a Coma-ruga, i fins i tot la seva pulcritud o la seva 

austeritat eren només pàl·lids exemples d’un caràcter governat pel servei a un projecte.  
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L’home regit per la voluntat pot veure el seu esforç ajudat per la cerca de la 

transcendència, un àmbit  en el que situa l’Art, la Metafísica i la Religió, es a dir, 

l’admiració per la Bellesa, una tendència que desenvoluparà accentuadament a la segona 

meitat de la seva vida. L’afany de transcendència no té per a Magí Pont una 

denominació concreta i no l’adscriu, començats els anys vuitanta, a una confessió 

religiosa o a una convicció filosòfica determinada. Es, més aviat, un mitjà d’il·luminar 

el seu projecte vital, al servei de la consolidació del propi projecte vital. No és, de cap 

manera, la sujecció del projecte vital a una autoritat  externa, per la incompatibilitat 

entre l’imperatiu de fer el que s’ha de fer –que només pot descobrir-se a l’interior d’un 

mateix- i la invasió externa de qualsevol guru. Quan l’autonomia moral dels seus fills es 

va veure amenaçada en alguns episodis juvenils, ell va intervenir a la seva manera en 

defensa de la llibertat, sobre el raonament més o menys intuïtiu de protecció del projecte 

vital de cada un d’ells, part inseparable del seu  propi projecte vital. La religió –deia- 

podia ajudar al reforçament de les tendències de sociabilitat, el que als meus escrits 

anomeno virtuts públiques, però podia també fer el contrari. Ell aspirava a que la religió 

servís a la difusió de sentiments de generositat, però constatava l’allunyament de les 

doctrines dominants d’aquest ideal, posant com a exemple el desinterès del catolicisme 

pel compliment dels deures tributaris. Intuïa, amb dolor, que la religió volia fidels 

submisos i menystenia el concepte de ciutadans responsables. Reduïda la seva pràctica 

de la religió institucional a la missa de la Festa Major de l’Ametlla de Segarra –un gest 

de respecte als seus ancessors, que jo he continuat per idèntica raó -, la seva religió 

esdevé interior, de tal manera que el Temple ja no serà cap edifici construït sobre pedra, 

sinó el seu projecte vital, bastit sobre la determinació ferma i irrenunciable de fer el que 

s’ha de fer.  

 

Fill de la seva història, arrelat a la terra i a un concepte ample de família, que incloïa els 

cosins –tots els nets del Joan i de la Maria, com ell mateix, un col·lectiu estretament unit 

fins a la pràctica extinció dels homes d’aquella generació, una afectivitat encara present, 

quasi sense excepcions, entre les dones que han sobreviscut -, Magí Pont es construeix 

sobre la seva herència genètica i cultural. El que cal fer neix de l’exigent llegat rebut, un 

llegat que accepta, que valora i que transmet, amb matisos no essencials, als seus fills, 
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de tal manera que nosaltres tres hem incorporat aquest concepte del que cal fer, ara sí, 

amb molt més que matisos sobre la idea original. Es curiós observar la diferència entre 

el que ell ens va “donar” i el que cada un de nosaltres ha “rebut” i aquesta diferència no 

és més que un signe del progrés realitzat gràcies a les eines facilitades per ell: potser es 

pot dir que hem substituït el deure en si mateix dels estoics pel deure al servei d’una 

causa dels utilitaristes o dels liberals, i que les causes a les que servim només 

coincideixen en part. La descripció superficial i frívola de que els fills d’un pare 

conservador han esdevingut liberals ha de ser substituïda completament per una 

aproximació molt més raonable  a la realitat, la de pensar  que els fills d’un pare estoic 

hem cercat, naturalment, les vies del liberalisme, com una forma de seguir situant el 

deure al centre de l’ impuls ètic de les nostres vides. El dubte entre continuïtat o ruptura 

s’esvaeix completament per reafirmar la continuïtat. Som així, amb les diferències amb 

el pare i amb les diferències entre nosaltres, salvades sempre per un amor que ens 

agrada considerar infinit i indestructible, perquè procedim d’ ell. Cap idea de 

trencament d’aquest fil és concebible, cap necessitat, per tant, de “tornar a néixer”, que 

seria una negació de nosaltres mateixos, cap abandonament a un costat del camí del 

nostre llegat espiritual, intel·lectual i afectiu: la nostra æstimatio libertatis troba els seus 

fonaments a la nostra història personal i íntima,  i resultaria suïcida tractar de basar-la en 

la seva negació. Només pot mantenir-se viva la llibertat amb arrels, la que als moments 

revolucionaris, com ara al Nord d’Àfrica,  pot cridar vincere aut mori, doncs la falsa 

llibertat concedida pels gurus és sempre un parany, que cobreix d’ombra el nostre albir, 

que anestesia la nostra afectivitat, que desfigura i converteix en inexpressiu el nostre 

somriure –sobretot, el fals somriure que apareix com a defensa davant l’adversitat o la 

contradicció- i que destrueix la nostra autonomia moral, allò que precisament el pare va 

voler preservar, per damunt de tot,  pels seus fills. 

 

El deure com a guia del projecte vital apareix molt aviat  a l’experiència del Magí- nen. 

Així, a l’estiu de 1938, quan només té onze anys, escriu al seu oncle Pep –de la lleva del 

36- al Front, i s’excusa de no haver-ho fet abans, perquè esta dedicat a la sega, des de la 

sortida del sol fins al vespre. Escriu en un castellà molt poc castellà, la veritat, traduït 

directament del català, en raó a l’exigència de la censura militar de comprendre el 



6 

 

contingut de la correspondència per seguretat. Al tornar de la jornada del dia, el Magí 

deixa que la resta de la família (pare, mare, germana i el Joan de l’Albió) vagi a sopar i 

ell es queda escrivint a l’oncle estimat, a qui transmet la preocupació sobre les 

possibilitats de trillar, no havent al poble cap home jove. Les cartes a l’oncle acaben, 

probablement per la mateixa raó de moral militar, amb un Salut i república! Visca 

Negrín! Primer la feina, per tant, però, després, abans de l’aliment, la comunicació amb 

l’oncle- amic, pocs anys més gran que ell, per a explicar-li, sobretot, com va la feina, 

com han recollit el sègol o com s’ajuden entre elles, aquell any,  les famílies del poble. 

Per exemple, explica, entre altres casos, com Cal Mariner, el seu oncle Ton, per tant,  i 

Cal Cua, ca seva, treballaven juntes. I un detall premonitori. A un dels permisos, l’oncle  

ha tornat a Cal Cua amb alguns camarades soldats, que han gaudit d’una bona acollida i 

que han impressionat al petit Magí, i a una de les cartes afegeix una P.D. per donar 

records a tots els teus companys andalusos.  

 

El Magí- nen preocupat i ocupat per la sega i la trilla és el Magí- adult que comença 

cada mes d’agost a la Torre Glorias de Coma-ruga escrivint al dors d’una postal de la 

mateixa casa la llista de temes que l’ocuparan durant les vacances: un article científic, 

una ponència per a un congrés, un recurs especialment complicat, la revisió d’un llibre a 

punt de publicar- se ... I el darrer dia, un All right molt expressiu de la satisfacció, un 

cop més, pel deure acomplert. A la targeta de l’estiu de 2006, abans de tornar a 

Barcelona el 4 de setembre, lamenta que el dinar de Tarragona de cada any, una vella 

convocatòria tennística, sota els auspicis del Pep Gispert, no s’hagi celebrat perquè, 

sembla, en Paco [Pera Verdaguer] no es troba bé, i una anotació insòlita i significativa: 

segueixo gaudint a l’escriure.   

 

Algun cop he parlat de que el pare ens va transmetre als seus fills, i també als seus nets 

grans, una estricta ètica del treball. Ara he comprés que, en realitat, es tractava d’una 

ètica del projecte vital. El centre no és el treball sinó el projecte de fer-se a un mateix 

per la via de fer el que s’ha de fer. El treball és la part més important del que s’ha de fer, 

però no la única. El present és més important que el futur, perquè el futur només és la 

ininterrompuda successió dels presents, com va escriure-li a l’Astrid el 29 de març de 
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2005. Ni el futur previsible ni molt menys un desconegut futur d’ultratomba poden 

desvirtuar el significat i la intensitat del present. L’interrogant universal sobre la 

naturalesa de l’ésser era respost per Magí Pont com un agere, som el que ens fem, guiat 

per un imperatiu moral, fem el que cal, del que la seva vida va ser un exemple constant.  

 

Joan- Francesc Pont Clemente  

 

Universitat de Barcelona, 9 de març de 2011.  

 


