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Sis anys 

 

La successió dels temps va permetre que el meu pare i jo compartíssim alguns amics 

veritables i que, al morir ell, aquests o d’altres amics trobessin en mi, de forma natural, 

una continuïtat espiritual que era com un alè de la relació perduda. La successió anual 

del record de la vida de Magí Pont al complir-se els aniversaris de la seva desaparició 

troba un significat especial en la presència dels seus amics, com Mariano Abad, que ha 

vingut des d’Astúries, Jordi Viladot, Emili Echeverría, Jaume Segura, Alfonso 

Rodríguez,  Josep María Bové  i Alfredo Rocafort (RACEF-RAD),  i que fa que ell 

torni a estar, d’alguna manera, present entre nosaltres.  

 

He trobat aquests dies una d’aquelles agendes de Miquel Rius, que semblaven un llibre 

de Comptabilitat petit, com un llibret de caixa dels d’abans, classificat amb unes 

pestanyes per odre alfabètic. El pare la va utilitzar per escriure l’original d’un diccionari 

sobre política, publicat finalment l’any 1979 a l’editorial d’un amic seu. He desat aquell 

manuscrit a la biblioteca nova, instal·lada a les velles golfes, a on els llibres han 

substituït l’oli, el pernil, les patates i la “tupina”,   de Cal Cua a l’Ametlla de Segarra, la 

nostra casa pairal que celebra enguany el 125
è  

aniversari de la seva construcció pels 

besavis Joan i Maria, no sense fer-li una ullada escadussera, en el temps lliure deixat 

entre la redacció d’alguns aspectes de la ponència d’avui sobre l’acte administratiu 

consentit i la lectura dels estats comptables dels ametllers i de les oliveres, una activitat 

que continuem per tradició però també, potser, per a demostrar-nos que hi ha vida més 

enllà de la ciutat i dels seus neguits.  

 

I he reconegut de seguida la seva lletra clara, originada als exercicis de cal·ligrafia del 

mestre del poble i del mètode educatiu dels escolapis del seu temps, així com el text a 
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dues tintes: el negre pel significat “bo” i el vermell, pel “dolent” dels termes que 

tractava de definir. Dos colors i un sol bolígraf, de quatre opcions, el seu company 

inseparable durant dècades de treball. Tota la seva obra va ser directament manuscrita 

per ell i mecanografiada per les seves secretàries que preferien el paper, per ple 

d’esmenes que el trobessin, al dictat, una pràctica que també va utilitzar, especialment 

quan el temps era molt limitat.  

 

Aquest cop el text de l’agenda-diccionari no conté més que mitja dotzena de 

correccions. Sembla com si l’hagués “pensat” d’una tirada, concepte per concepte, amb 

l’expressió d’un pensament polític inspirat essencialment per idees d’austeritat, en el 

bon sentit, honestedat i servei públic. He comprovat desprès la versió publicada i 

coincideix substancialment amb el manuscrit. El diccionari va ser una forma d’alliberar 

les idees sobre la cosa pública que el motivaven en aquell moment: la construcció d’un 

sistema democràtic basat més en el prestigi dels electes que en la propaganda dels 

partits, l’equilibri entre llibertat i seguretat, la distància intel·lectual i afectiva envers el 

president Adolfo Suárez, la vocació pública recuperada després de l’ensurt governatiu i 

judicial de 1967 i el silenci subsegüent d’una dècada, així com la defensa de la religió 

com a cerca de la transcendència en l’acceptació d’uns principis i fins i tot, en aquell 

moment encara, d’uns dogmes, però mai com un instrument de dominació clerical.  

 

He trobat a la biblioteca de Cal Cua el Catecismo a los incrédulos d’un tal A.D. 

Sertillanges, O.P., publicat l’any 1934 i que el pare va llegir durant el seu internat als 

Escolapis de Sarrià. Entre altres coses, el llibre reclama la monarquia universal a les 

ordres del Papa i censura greument qualsevol forma de democràcia. L’amor a la llibertat 

havia estat substituït per la subjecció a un clergat majoritàriament ignorant. L’obra del 

dominic s’adreçava només a les élites i aquell jove alumne va ser considerat apte per a 

rebre un atac a la seva autonomia moral, un atac especialment sofisticat i maliciós, 

perquè algú va pensar que ell corria el risc  de posar-se a pensar pel seu compte! I 

certament, al llarg de la seva vida, no sense esforç, va arribar a fer-ho.  
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Excepció feta de la seva opinió sobre alguns protagonistes de la transició política, les 

reflexions de Magí Pont recobren avui força i vigor, perquè responen a un exercici molt 

exigent de pensament lliure: l’aversió als corruptes, la política inspirada per la Filosofia 

i no a l’inrevés, l’Economia com a mitjà i no com a dogma i el benestar com a resultat 

de l’esforç personal completat per l’actuació de les Administracions públiques en casos 

de necessitat, per tal de reduir les desigualtats –les desigualtats irritants,   deia ell– son 

avui un credo polític bàsic compartit per tots els que creiem en el concepte central de 

ciutadania com a eix de construcció d’una societat bona.  

 

Aquesta afany el resumia Magí Pont en l’amor per la Política, escrita amb majúscula 

identificativa de les causes de la humanitat i incompatible amb tots els cops en que la 

paraula es degrada a la minúscula de les coses vulgars o, encara pitjor, dels interessos 

particulars i barroers dels que només se’n volen aprofitar. Ell va ser testimoni de molts 

malts exemples i fins i tot, l’any 1986 es va comprometre em combatre les males 

pràctiques de finançament irregular del partit amb el que havia concorregut a les 

eleccions. Un periodista ha publicat fa poc mesos l’auditoria que ell va encarregar i 

pagar de les despeses electorals, que algú va guardar en un  calaix amb la clau dels 

secrets inconfessables, el lloc a on ha romàs quasi trenta anys! 

 

Al recordar en Magí Pont, a més de fer cas a aquell crit del rèquiem de Libera me de 

morte aeterna! perquè el mantenim viu al nostre cor, reclamen l’exercici de les seves 

virtuts i, en aquest cas, la seva honestedat pública i privada, l’exemple que ens va deixar 

a tots.  

 

Durant el seu darrer bienni, vam mantenir públicament dues discrepàncies típicament 

acadèmiques: sobre la vigència del principi de bona fe a les relacions dels contribuents 

amb la Hisenda Pública i sobre el significat actual del secret comptable. Ell va recollir 

curosament les cites dels meus articles a on jo defensava que la supressió a la Llei 

General Tributària del principi de bona fe era irrellevant atesa l’extraordinari arrelament 

d’aquest concepte a l’ordenament jurídic romà i al posterior a la codificació del segle 

XIX i a on també sostenia que el secret comptable com a espècie del gènere secret 
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empresarial havia passat a ser un secret compartit que havia de ser regit per les regles 

que regulen les relacions de confidencialitat, però que no havia abandonat la categoria 

secret.  Ell no deixava d’estar d’acord, però advertia dels perills que les reformes 

comportaven, les quals podien arribar en la pràctica a deixar els dos conceptes sense 

contingut. Certament, tenia raó en els seus advertiments, com ha vingut a confirmar la 

pràctica. El seu escepticisme de maduresa estava més que justificat. Però els juristes en 

actiu i els que ens seguiran hem de ser capaços d’equilibrar els advertiments nascuts de 

la saviesa dels nostres predecessors i de la seva experiència, amb el conreu de noves 

idees basades en la tradició jurídica de cerca de la justícia des de  l’equilibri entre els 

contraris.  

 

Aquest és el significat més radical –el que va a les arrels- de la continuïtat del nostre 

seminari dels dissabtes, fundat per ell l’any 1970 i dirigit personalment fins a la sessió 

del 16 de febrer de 2008. Ell ens va deixar el 9 de març, però el següent dia 29 del 

mateix mes, el seminari seguia el seu camí amb les ponències de Javier Melero i Xavier  

Ros, entre altres, com la millor forma d’homenatge al mestre. El seminari es guia pel 

vell compromís de Tàcit de treballar sine ira et studio i, per tant amb l’esforç sempre 

present  de que la nostra recerca sigui nihil nec offensae ne gratiae dabitur. Tanmateix, 

la mort de les persones estimades evoca –com ho ha fet suament la part que hem 

escoltat del rèquiem de Faurè–  el dies irae. La ira es una emoció humana difícil de 

controlar quan resulta impossible d’entendre la injustícia que es comet amb nosaltres. 

La mort és la injustícia màxima perquè l’ésser humà aspira a una perennitat impossible. 

Pitàgoras dividia l’ànima humana en ment, saviesa, i ira, però nosaltres sabem que la ira 

pot conduir a la violència i a la mort i que, per tant, l’emoció s’ha de viure, però ha de 

ser experimentada en un temps breu, intens, si és vol, però breu, doncs, com deia Ovidi, 

la ira perllongada engendra l’odi. Sine ira et studio, el vell consell del mestre sabi, per a 

tots els temps i, si em permeteu, pels temps que vivim.  

 

El darrer llibre de Magí Pont està signat el gener de 2008, molt poc abans del seu 

traspàs. Però, l’anterior, el de 2006, dedicat als drets i deures al procediment d’inspecció 

tributària, el que acabo d’esmentar fa un moment, constitueix una mena de testament 
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acadèmic. Es una obra personal en la que va dir tot el que volia dir. Em va deixar el 

manuscrit només 48 hores per a formular objeccions o comentaris, però ell volia que el 

seu missatge quedés íntegre. I al final escriu unes paraules amb les que finalitzo aquest 

record del pare i del mestre: 

 

Y dicho esto, me quedo tranquilo y pongo punto final.  

 

 

Joan-Francesc Pont Clemente 

  


