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A diferència d’altres crea-
dors de la seva generació,
considerats indiscutibles i
inqüestionables, a Joan
Ponç l’ha perseguit des de
la seva mort una misterio-
sa mà negra que ha impe-
dit l’esclat del seu prestigi.
Pel gran públic, Ponç és
pràcticament un descone-
gut o, com a mínim, el més
desconegut dels membres
de Dau al Set, el grup que
en els anys quaranta va
rescatar l’art d’avantguar-
da català que la guerra ha-
via estroncat. Tàpies, per
suposat, però també Bros-
sa i Cuixart són noms que
tothom coneix i reconeix
sense fer cap esforç de me-
mòria. Però Ponç... «Ponç
va anar a la seva i va pren-
dre un camí poc comer-
cial: no va seguir l’infor-
malisme, ni el pop, ni el
conceptual. La gent només
pensa amb el Ponç de Dau
al Set, però el cert és que hi
ha un altre Ponç per desco-
brir.»

Va pagar un preu alt per
ser un esperit lliure. Amb
una certa aura, a més, de
personatge conflictiu: el
cost de l’oblit, diu Sol En-
juanes, una de les grans es-
pecialistes de l’obra pon-
ciana. Ponç va morir rela-
tivament jove, als 57 anys,
i les baralles familiars per
controlar els drets d’autor
van posar més pals a les ro-
des a la difusió de l’obra.

«Durant vint anys, men-
tre no es van solucionar els
problemes d’herència, no

es parlava de Ponç; era fo-
ra del mapa», es lamenta
Jordi Carulla-Ruiz, presi-
dent de l’Associació Joan
Ponç. El més remarcable
és l’antològica que va or-
ganitzar la Fundació «la
Caixa» el 2002. Ben poca
cosa més s’ha fet de i per a
un artista que molts consi-
deren poc i mal estudiat.
Ara bé, una cosa és que si-
gui poc conegut i que se
l’hagi mal interpretat i una
altra de ben diferent que
no hi hagi fervorosos de-
fensors del seu art. Hi ha
autèntics devots del seu
art. Els col·leccionistes ca-
talans més importants, i al-

tres més anònims, atreso-
ren un Ponç o altre. Salva-
dor Riera en va ser el prin-
cipal mecenes i el seu fons,
integrat per gairebé 200
obres, es troba al Macba.

Resolt ja el litigi, el fill
de l’artista, Joan Pons
(amb s final), va beneir
l’associació que té el su-
port dels poetes Jordi Car-
rió, Carles Duarte, Lluís
Calvo, Ramon Balasch,
Marc Cuixart, els galeris-
tes Joan de Muga i Dolors
Junyent, el crític Arnau
Puig, el col·leccionista
Ventura Garcés i el direc-
tor de la revista Bonart,
Ricard Planas. Tots ells es-

tan convençuts que cal tor-
nar a col·locar Ponç al lloc
que li pertoca. I que «co-
nèixer Ponç és conèixer
més bé l’art del país», re-
marca Carulla-Ruiz.

«Ponç és imprescindi-
ble per entendre la història
de l’art català. Tenia una
idea molt clara del que és
la pintura, i va ser coherent
fins al final de la seva vi-
da», emfasitza Enjuanes,
que ha acceptat la missió,
encomanada per l’associa-
ció, d’elaborar un catàleg
raonat, és a dir, localitzar i
documentar tota l’obra de
l’artista. Aquest catàleg
raonat, que Enjuanes farà

amb l’ajuda d’Anna Agus-
tí, autora del catàleg raonat
de Tàpies, és un dels pro-
jectes clau que s’ha marcat
l’associació. Però va per
llarg, perquè és una feina
d’anys, potser més de tres,
i una tasca laboriosa de re-
cerca. Es diu que Ponç va
arribar a crear entre 3.000 i
3.500 obres.

El catàleg raonat es farà
esperar, però no pas el pri-
mer gran acte que organit-
za l’associació en tribut al
geni torturat: se celebrarà
demà al Centre de Cultura
Contemporània de Barce-
lona (CCCB). Serà la I Jor-
nada Ponciana, que ocupa-

rà tot el dia de conferèn-
cies entorn de la figura i
l’obra de Ponç. Hi pren-
dran part Victòria Comba-
lia i Arnau Puig, entre al-
tres.

L’exposició Joan Ponç,
el demoníac i el meravellós
invisible, el 2010 a la Fon-
tana d’Or, el centre cultural
de Caixa Girona, és una al-
tra de les iniciatives més
potents que posa en marxa
l’associació. Serà el prelu-
di d’una exposició a nivell
internacional que vol pro-
moure l’entitat més enda-
vant. I també dins l’asso-
ciació s’ha creat la petita
editorial Edicions Poncia-
nes, que sota la coordinació
de Jordi Quer vol publicar
entre dos i tres títols l’any.
El repte és donar sortida a
llibres híbrids entre litera-
tura i art i reeditar els textos
que va il·lustrar Ponç o els
que ell va escriure. Demà,
en el context de la jornada,
es presentarà el primer lli-
bre, Allò de dintre, home-
natge poètic –Ponç i els
poetes són inseparables–
teixit per autors actuals,
consagrats i emergents, i
il·lustrat per Ponç. A finals
d’any veurà la llum un vo-
lum amb textos inèdits de
Ponç, al costat de la seva
autobiografia.

A més llarg termini, l’as-
sociació vol transformar-se
en una fundació i buscar
una seu per desplegar les
seves activitats. Té en pers-
pectiva obrir un petit mu-
seu poncià a Cadaqués.

L’Associació Joan Ponç reclama atenció per a
l’artista en el 25è aniversari de la seva mort

La I Jornada Ponciana, que se celebra demà al CCCB, obrirà pas, l’any que ve, a una gran exposició a la Fontana d’Or

Jordi Carulla-Ruiz, Sol Enjuanes i Jordi Quer, ahir, davant d’un retrat de Joan Ponç. / QUIM PUIG

● Joan Ponç, l’artista que va esprémer el
seu món oníric amb màgia i turment per
implorar la condició humana, moria fa 25
anys a Saint Paul de Vence. Moria com un

MARIA PALAU / Barcelona artista reconegut, però el seu prestigi, i fins
i tot el seu record, es va anar diluint en un
bassal d’aigües tèrboles. El llarg litigi entre
la seva segona esposa i el seu fill per acon-
seguir els drets d’autor es va convertir, fins

a mitjan anys noranta, en una pesada llosa
que va deixar en suspens la projecció d’un
artista ja per si mateix incòmode. L’Asso-
ciació Joan Ponç va néixer fa un parell
d’anys a petició de molts intel·lectuals i

prohoms i amb la complicitat del fill de
l’artista, que va guanyar la disputa familiar.
L’entitat ha necessitat un temps per definir
el projecte, que comença demà al CCCB
amb la I Jornada Ponciana.

● L’històric director de la
Volksbühne amb Rosa-
Luxemburg-Platz, Frank
Castorf, es refugia en la li-
teratura per donar el seu
toc esperpèntic girant com
un mitjó les icones mun-
dials. Avui i demà es re-
presenta Nord a la sala Fa-
bià Puigserver del Teatre
Lliure, una coproducció
del Festival d’Avinyó es-
trenada el 2007 que ver-

siona el text autobiogràfic
de Louis-Ferdinand Céli-
ne. Es representa en ale-
many sobretitulat en cata-
là. En l’obra, el controver-
tit escriptor narra com va
haver de fugir de França,
acusat de col·laboracionis-
ta nazi després de signar
pamflets antisemites i pro-
nacionalsocialistes entre
el 1936 i el 1941. Céline
(el pseudònim d’Auguste
Destouches) narra, en el

seu periple per arribar a un
Berlín que ja està en fla-
mes, la decadència dels
que havien acaparat el po-
der durant anys. En aques-
ta baixada als inferns, es
trobaran sense ordre a la
garjola presoners de guer-
ra, col·laboracionistes fu-
gitius i indigents.

Aquest és el tercer cop
que es pot veure un Cas-
torf a Barcelona. El 2004,
va debutar amb Forever

young, una adaptació molt
lliure de Dolç ocell de jo-
ventut, de Tennessee Wi-
lliams. L’any passat, el di-
rector artístic del Lliure,
Àlex Rigola, que molts au-
guren com un dels fills ar-
tístics de Castorf, va pro-
gramar al Lliure Endsta-
tion Amerika, un dels títols
de referència d’aquest di-
rector compromès i que
denuncia a través de la ir-
reverència interpretativa.

El Lliure presenta una peça de Frank
Castorf en què satiritza un confident nazi
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Un instant del muntatge. / THOMAS AURIN


