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Lluís Pont i Oliveras

A la cantonada del carrer 
Major amb el de la Davallada, 
Lluís Pont i la seva dona, la 
Rosa Maria, s’hi han arreglat la 
casa familiar. Tancada durant 
molts anys, ara sorprèn els qui 
tantes vegades hem passat 
pel seu costat sense fer-ne 
esment, amb unes portes de 
vidre ben il·luminades i una 
entrada espaiosa i de colors 
pujats que ens anuncien 
que els Pont han arribat a 
la vila per passar uns dies 
entre nosaltres, mentre 
acaben de decidir si tornen 
definitivament a l’Empordà o 
es queden prop de Barcelona, 
vora els fills.

Di à s p o r a

En Lluís neix a Verges, a can 
Míliu Boter, l’any 1942, just en els 
primers anys de la postguerra, 
els mes durs per a poder 
acampar un fill; però ell diu que 
la seva infantesa va ser feliç i que 
els records que té de Verges, la 
família, l’escola i el petit món 
dels amics són insuperables.
No teníem de res, però sí que ens 
sobraven les ganes de jugar i de fer 
vida al carrer. Al poble no hi havia les 
divisions socials que més endavant 
em vaig adonar que existien al 
país, i tots plegats érem una sola 
colla, rics i pobres, d’unes famílies 
i d’unes altres, de vencedors i 
vençuts. Anàvem a l’escola tot 
l’any amb calces curtes, i allí ens 
trobàvem una disciplina fèrria i uns 
mestres excel·lents que intentaven 
formar una tropa immensa i caòtica 

d’infants de diverses edats que 
omplien les classes de gom a gom. 
El senyor Farré, potser més culte i 
refinat, ens ensenyava les primeres 
regles de matemàtiques, mentre 
que el senyor Puig s’encarregava 
més de donar-nos la visió política 
que el règim imperant exigia als 
mestres, sense extremismes, però. 
Era una escola només de nois; les 
nenes anaven a part, amb unes 
altres mestres, i de les vegades 
que el mestre m’hi feia anar per a 
acomplir algun encàrrec, recordo 
encara aquella olor tan diferent que 
feien les seves classes. 

En Lluís, com la majoria de nens 
del poble, jugava sense joguines. 
Ni tan sols els en portaven 
els Reis, ja que eren temps de 
restriccions. Tot i que confessa 
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que a casa seva no faltava mai de 
res essencial, el seu pare va triar 
per a ell un futur de treballador 
d’ofici, que potser continuaria 
i fins i tot milloraria el seu petit 
taller.
Vaig començar a treballar a casa, 
amb el pare. Ell, abans de posar-
se pel seu compte a Verges, havia 
treballat a Figueres i era forjador 
d’ofici. El seu pensament era 
més aviat d’esquerres, influït per 
tot el que havia viscut en temps 
de la revolta del 38 a la capital 
de l’Empordà; però es va casar 
amb la Pepita Oliveras, de família 
d’idees més aviat conservadores, 
i van posar establiment a Verges. 
La mare portava una botiga on es 
podia trobar de tot, gairebé com 
un Corte Inglés de poble, i el pare 
va posar un taller de bicicletes. Tot 
i aquestes diferències d’origen i 
de formació, a casa sempre hi va 
haver un clima de convivència i de 
bona relació entre nosaltres i amb 
tothom. 
Quan ja devia tenir catorze anys, 
em va portar a la Bisbal per a seguir 
l’aprenentatge de l’ofici, mentre que 
la meva germana, la Maria Àngels, 
seguia els estudis de magisteri.
Jo era un treballador força mediocre, 
i aquells anys a la Bisbal varen ser 
horrorosos, tant, que el pare va 
decidir canviar-me d’aires i em va 

buscar una feina en un taller més 
gran a Figueres. Allà vaig conèixer 
la Rosa Maria, la filla de l’amo, i 
ens vàrem enamorar. Encara no 
sé com ens en vam sortir, perquè 
Figueres ja era una ciutat grandeta 
i molt classista; però val a dir que 
els sogres sempre ens van tenir un 
gran respecte i així poguérem tirar 
endavant la nostra relació. 

En Lluís, amb una gran dosi de 
sinceritat, continua explicant-
nos que a Figueres va millorar 
la seva vida sentimental, però 
no pas la laboral. Continuaria 
sent un treballador amb poca 
destresa i amb un futur poc 
brillant si seguia pel camí que 
havia iniciat.
Va ser la meva sogra la qui primer 
es va adonar de la situació i qui 
em va proposar d’estudiar com a 
alternativa a una situació que no 
m’agradava. Ho vaig plantejar als 
pares i van secundar la idea de 
seguida. Així, doncs, a dinou anys 
vaig demanar al senyor Nogué 
i al senyor Juhera si podria fer 
batxillerat amb ells, als vespres. El 
senyor Nogué es va posar a riure 
i, sense cap confiança, em va dir 
que em preparés uns temes i que 
faríem unes proves; si veien que 
tenia possibilitats ho intentaríem, 
i si no ho deixaríem córrer. Vaig 

fer les proves i 
tot seguit ens 
vam posar a la 
feina. Vaig fer els 
quatre cursos 
de batxillerat en 
un any i, amb 
gran esforç seu 
i meu, ho vam 
aconseguir: a 
vint anys entrava 
a fer els estudis 
preparatoris per 
a la universitat 
i als vint-i-dos 
començava la 
carrera de pèrit 
industrial a Bar-
celona. 

L’anada a Bar-

celona no li va fer perdre els 
orígens ni la vinculació amb la 
família ni amb Verges, i encara 
que la universitat el va posar a to 
i li va fer veure que allò d’estudiar 
no eren pas flors ni violes, va 
continuar amb totes les facetes 
de la seva vida.
La universitat m’ocupava de 
l’octubre al maig, perquè els qui 
teníem bones mitjanes no havíem 
de presentar-nos als examen finals. 
Això em permetia ajudar el pare al 
taller de casa, entre cinc i sis mesos 
l’any, i encara em quedava temps 
per a anar a festejar.
Arribo doncs a vint-i-cinc anys, un 
xic ja grandet comparat amb els 
meus companys de promoció, 
acabo la carrera el juny i ens casem 
a l’octubre; ja en teníem ganes, 
després de molts anys de festejar. 

I aquí comença la veritable 
diàspora d’en Lluís i la Maria 
Rosa: joves, acabats de casar i 
amb tota la vida pel davant.
El meu oncle, el senyor Carabús, 
tenia una indústria de formigó a 
Toledo i necessitava un tècnic de 
confiança per a l’empresa. M’ho 
va proposar i, sense pensar-nos-
ho gaire, ens en vàrem anar cap a 
una terra que mai no havia passat 
pels nostres caps com a lloc de 
residència. Ens hi vam estar cinc 
anys, però, malgrat que ens hi vam 
sentir sempre bé i que hi vam fer 
molts bons amics, l’enyorament 
feia que sempre tinguéssim a 
punt la tornada per si ens sortia 
l’oportunitat. I el detonant va ser el 

En Lluís a Benidorm, durant el passeig de nuvis
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naixement del nostre primer fill, en 
Lluís. No va ser fàcil, perquè venir 
a parir a 800 km de Toledo, amb un 
sis-cents i les carreteres d’aquell 
temps, hauria arronsat qualsevol; 
però ens vam plantejar que si el 
nen naixia allà, hi feia els seus 
amics i els seus primers estudis, ja 
no tornaríem mai més. Així, doncs, 
deixem aquella etapa meravellosa i 
tornem a Catalunya per a instal·lar-
nos-hi definitivament. Amb uns 
col·legues, vam muntar una oficina 
tècnica i comercial de la construcció, 
en uns moments en què no n’hi 
havia gairebé cap i la construcció 
estava en constant progrés.

L’oficina encara existeix, malgrat 
que en Lluís ens diu que ara nota 
la crisi del sector, com totes; però, 
gràcies a ella, entre Barcelona i 
diferents pobles del Maresme, en 
Lluís i la Rosa Maria van tirar els 
fills endavant.
Hem tingut tres fills: en Lluís, la Sara i 
en Jordi. Tots enamorats de Verges, 
i segur que cada dos per tres els 
deveu veure pel poble. Tots tres han 
estudiat i afortunadament poden 
treballar d’allò que els agrada; això 
sí..., a Barcelona. L’un és enginyer 
de telecomunicacions; l’altra, 
biòloga, i el tercer, economista. 
Nosaltres, amb tants canvis de 
residència (Toledo, Premià de Mar, 
Premià de Dalt, Vilassar), es pot dir 
que no hem fet arrels enlloc; per 
això poder venir a Verges és com 
tornar a casa. Això va ser el que 
ens va fer decidir a fer reformes a la 
casa familiar. De fet, va ser la Rosa 
Maria qui va veure les possibilitats 
de la casa i qui va moure cel i terra 
perquè la restauració hagi quedat 
tan acollidora. Malgrat tot, ella 
també s’enyora de Figueres, com 
jo ho he fet de Verges.

La conversa va arribant a la fi, 
però no voldríem acabar sense 
preguntar a en Lluís com ha vist 
i com veu la nostra vila des de 
fora i des de la seva perspectiva 
professional.
Verges ha fet un canvi sorprenent, 
i sempre cap a millor. No sé si això 

serà gaire car 
per a les arques 
municipals o si els 
números estan 
sanejats, però en 
l’àmbit urbanístic 
s’han fet moltes 
coses, molt ben 
fetes i sense 
p r à c t i c a m e n t 
cost per als 
vergelitans. I 
pel que sé, tot 
això s’ha anat 
fent des de fa 
molts anys; per 
tant, és un mèrit 
doble, perquè 
s’han anat acumulant els beneficis 
per als vergelitans i el poble ha 
funcionat molt bé, fos quin fos 
el color polític de l’Ajuntament. 
També voldria remarcar el nivell 
altíssim que té Verges des del punt 
de vista de la convivència humana. 
És tan agradable de venir al poble i 
trobar-t’hi amics amb qui compartir 
records, veïns que es preocupen 
de tu, persones sensibles i 
intel·ligents, i –permeteu-me que 
ho personalitzi– mossèn Narcís, 
amb qui tenir estones de diàleg 
profitós, etc.

Finalment, Can Míliu serà la 

vostra propera residència 
quan us decidiu a agafar la tan 
merescuda jubilació que teniu a 
les portes?
No és gens clar, perquè tenim 
tres fills i sis néts que viuen tots 
a l’entorn de Barcelona, i el nostre 
lloc és al seu costat. Ens agrada 
molt venir a Verges, a tots, i estem 
contents de poder-ho fer tan sovint 
com el calendari ens ho permet, 
però no ens hem plantejat, de 
moment, que es pugui convertir en 
la nostra primera residència.
I aquí s’acaben gairebé dues 
hores de conversa, que esperem 
que hagin servit per a fer-nos 
més propers els veïns que, des de 
fa ja algun temps, podem veure 
tot sovint pel nostre poble. Per 
la nostra part ha estat un plaer 
compartir amb en Lluís tota una 
sèrie d’experiències comunes 
d’aquell Verges d’infantesa, 
que hem volgut que també us 
arribessin a través d’aquesta 
Diàspora; i, per als més joves 
que no coneixien ni la persona 
ni els temps a què ens referim, 
esperem que sigui un relat 
agradable i alliçonador sobre 
una persona que ha sabut trobar 
el seu camí en la vida i que, amb 
esforç, ha aconseguit omplir-lo 
de bons moments.

JORDI ROCA I ROVIRA (TEXT)
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