Antoni

Fill Predilecte

Arrizabalaga i Blanch, Antoni; Garriga i Andreu, Joan (1994)
«Antoni Jonch. Fill predilecte»
Fills predilectes / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

AJUNTAMENT DE

^ GRANOLLERS

Antoni

_

Jonch
Fill Predilecte

Granolkrs 1994

Arrizabalaga i Blanch, Antoni; Garriga i Andreu, Joan (1994)
«Antoni Jonch. Fill predilecte»
Fills predilectes / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

o

canviant, evolutiu. Com que tots
també ho serà el paisatge

teatral, la

terra

els components del paisatge són vida,

mateix. Com si es tractés d'una representació

convertida

en un

gegantí escenari i amb

un

elenc

d'actors, el més divers i complet, està preparada per a donar-nos una

representació excepcional

Acceptem el sentit de la propietat i el volem fer vàlid. Però també
exigim la racionalitat de les explotacions naturals, el dret del Parc
Natural
estricte

en

benefici de la comunitat i el respecte de la Natura com

usdefruit de l'home.
Antoni Jonch

El Montseny,
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i les seves quatre estacions: 1979

a
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9^

^_-^empre és urra satisfació per a un alcalde atorgar, en nom de
la ciutat, la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat a
com

és el

cas

de

personalitat i, més encara, si es tracta d'un fet de tota justícia
l'insigne granollerí, Antoni Jonch i Cuspinera.
una

Malauradament, la reconeixença de l'àmplia tasca d'Antoni Jonch s'ha de fer a títol pòstum, després que,
sobtadament, ens deixés el.dia 6 de juny de 1992 encara en plena activitat, tot i els seus 76 anys.
La-seva

trajectòria d'home polifacètic, la defensa del patrimoni natural i l'estimació per Granollers, el Vallès
seu
país són només alguns dels trets definidors d'aquest home que es va avançar en molts aspectes al
seu
temps. Als anys 50, ja parlava de crear escoles de natura per tal que els més joves respectessin i s'entusiasmessin
pel medi natural que els envoltava. El seu granollerisme es reflectí en nombroses intervencions en els camps més
diversos: va impulsar el Museu de Granollers, la Fundació Pere Maspons i Camarassa, va ser president de
l'Agrupació Excursionista i.va promoure el Parc Natural del Montseny, entre molts altres exemples.
Oriental i el

Posteriorment, la

seva estima envers els animals, el seu talent i la seva intel.ligència el van dur a dirigir el Zoo de
Barcelona, que es va convertir, de la mà del nostre conciutadà, en un dels parcs més moderns d'Europa durant

gairebé la

trentena

La seva "torre" del
i de tothom

d'anys

carrer

que

hi

del Rec

va

treballar.

figura entre els meus records juvenils i els de molta altra gent de la meva generació
en el seu jardí.

qui estimés la flora i la fauna, ben representada

Tot aquest

conjunt de mèrits Van fet que en 1985 la' Genetalitat de Catalunya li concedís la Creu de Sant Jordi.
i a tots els conciutadans retre un homçnatge pòstum a aquest gran granollerí i
distingir la inobljdable tasca i talla humana que ens va demostrar Antoni Jonch i Cuspinera.

Avui pertoca a aquest Ajuntament

Josep Serratusell i Sitjes
Alcalde de Granollers
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Expedient de

nomenament de Fill Predilecte
de la Ciutat de Granollers a Antoni Jonch i Cuspinera

^
néixer

a

del Rec,

/

V_^^toni Jonch i Cuspinera va

Granollers el £lial4 d'abril de 1916. Al

carrer

prop de la Porxada, en el llindar dels camps
assenyalaven els límits urbanístics del Granollers
d'aquella època, pogué gaudir d'aquells jocs d'infants
tan propis de l'edat, en un jardí i sota l'ombra d'aquella
palmera que l'esguardà fins al final de la seva vida. I ho
va fer en
aquella casa dissenyada per E. Balcells i Buïgas
i coneguda encara pel nom de "la torre". Les vivències
d'aquell carrer i d'aquell rec d'aigua abundant procedent
de Ganovelles dés de la verneda d'en Fortuny, els
records dels camps de regadiu propers, dels sorolls de la
plaça de la Caserna, del safareig gran, del molí de can
a

que

des de la infantesa

-com

volent dir des de sempre-

havia sentit profundament el neguit

ja
i fins i tot l'obsessió

per la botànica, l'interès per la zoologia,

pel medi i la vida. Des d'aquí
d'una dilatada existència que

l'embadaliment
al llarg
sempre ens semblarà

constatem que

minsa, les il.lusions, els esforços, el treball científic
d'Antoni Jonch i Cuspinera, a qui
i respecte, palesen a
sovint aclapara pel

recordem amb enyor
bastament una dedicació que
resultats obtinguts i per la

reconeixença general.
Remembrem
moments

a
grans trets, i de manera fugaç, alguns
destacats d'una vida, sens dubte, força intensa.

Passaserres i d'una

tirallonga de cases, de botigues, de
qui compartia tantes
hores, l'acompanyaren agradablement al llarg de la
seva vida, tal com es fàcil d'observar en
aquell pregó de
l'Ascensió que feia l'any 1991 i que titulava "El meu
poble, el meu carrer, el meu jardí".
llocs i de

noms

d'amics amb

L'Antoni inicià el seu aprenentatge com a alumne a
l'escola dels Germans de la Doctrina Cristiana. Ben

aviat, i

tot

i la poca

edat, quedà captivat

per unes

lectures sobre la caça per paratges africans. Van ser
mesos de descobriments i de nous amics,
sorgits entre

l'escola, el carrer i altres colles i, com a resultat, el lligam'
I quan

començà Antoni Jonch

especial

per

a

sentir

interès

les coses relacionades amb la natura, amb

les formes i els sistemes de relació del
Com va

un

nostre

hàbitat?

decidí a estudiar-les i interpretar-les
al llarg de tota la seva vida? Aquests interrogants
abellien que li fossin preguntats a l'Antoni. Tanmateix,
ja sabem que la resposta era sempre clara afirmant que
ser

que es
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amb persones amb qui durant tota la seva vida
continuaria l'amistat i çl trèball fecund com, per

exemple, amb el també 11.lustre granollerí,

senyor

Josep Estrada i Garriga.

L'etapa de segón
l'escola situada al

ensenyament, el batxillerat, l'inicià a
carrer del Conestable, al costat de la

via del ferrocarril de la línia de

França, i dirigida pel

senyor Vegué i la seva esposa. Era el curs de 1926-1927.
Tenia 10 anys i, en aquell centre, hi estudià fins a l'any

1929.
curs

Plegà aquell

de batxillerat

Sta. Maria del

i tot seguit continuà el quart
l'internat del Seminari Menor de

any
a

Banyoles i Olot, lloc en el
qual estudià fins a una part del curs 1932-1933, jaque
Cullell,

entre

L'any 1942, Antoni Joncb i Josefina Sampere i Figueras,
bibliotecària des de 1933 de la Biblioteca Popular
Francesc Tarafa de

Granollers,

es casaven.

Fruit del

fills i es perllongaria fins al
final una magnífica harmonia i col.laboració en la vida
i en els treballs. Fou en aquest temps, i com a colofó de
matrimoni naixerien quatre

diverses conferències, reunions i

contactes

amb la

tot

Fundació Bosch i Cardellacb, de Sabadell, que Antoni

al

Joncb ingressava

seguit retornà a estudiar a Granollers, on es matriculà
Col.legi Municipal de Segon Ensenyament dirigit
aleshores pel senyor Joan Canals i lloc on acabà el sisè
de batxillerat. Va ser en aquest centre, on va conèixer
un altre alumne com ell,
però ja de 25 anys, amb un
bagatge i amb un afany de saber ben notables conreuats
aquí i en la seva estada a França, amb qui també,
estreñyé forts lligams d'amistat. Era el qui seria illustre
home de ciència, el geògraf doctor Salvador Llobet i

a

farmacèutic,

professió

Granollers durant els anys

va anar a Madrid a estudiar
la carrera de farmàcia. Alia estudià botànica amb el jove

forma de treball i

Quatrecases, director del Real Jardín

Botánico, i dedicà part del seu temps a

fer excursions
per les serres de les rodalies de Madrid. Aquesta afecció
per la botànica el va convertir en alumne destacat en
aquesta disciplina.
Dissortadament l'aixecament militar de juliol

de 1936
de la carrera de
farmàcia i el submergiren com a tants d'altres a
Catalunya, en la penúria de la guerra, la retirada, la
repressió i en un difícil retorn a la pretesa normalitat
imposada pel règim franquista.
el

privà d'acabar els darrers dos

cursos

com

el

seu

a

que

també desenvolupà

a

1973-1982.

entre

una

visió de la naturalesa ben activa

d'aquells
natura,

anys,

al

que

llarg

més tard serien les escoles de la

algunes formes de les quals ja s'experimentaven

al Canadà, i d'on ell s'interessà pels continguts. Aquests
coneixements revertirien més tard

en

l'elaboració i la

maduresa dels parcs naturals, tasca a la qual l'Antoni es
lliuraria amb una enorme dedicació. Al cap d'uns anys,
el doctor Jaume Terradas, catedràtic d'ecologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, deia en l'acte

d'inauguració de l'Escola de Natura de can Lleonart, al
Parc Natural del Montseny, que les escoles esmentades
havien estat introduïdes al nostre país per Antoni
-

•

,

Barcelona, obtingué,

bon amic senyor Marià Puig i

llicenciatura

membre

i ben directa. Sens dubte, Antoni Joncb s'avançà al

Joncb.,
Reiniciats els cursos de farmàcia

com a

de brega i d'illusions.- Era quan Antoni
1947 i 1955, exercí com a docent al
Col.legi d'Ensenyament Mitjà de Granollers, on
ensenyà història natural i portà a terme a les classes una

Joncb,

catedràtic doctor

fundació

Eren anys

Reverter.

L'any 1934 Antoni Joncb

en aquesta

corresponent de Granollers. Amb Sabadell, Antoni
Joncb va mantenir una estreta vinculació entre els anys
1943 i 1955, ja que durant aquests anys bi exercí com

l'any 1941.
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Rovira, la

Articles, conferències, docència -també dels anys 1941
al 1954 als frares de Granollers explicant biologia-

Antoni

Jonch, home

aimava

en

una

preocupat per la cultura, que
dimensió ben ampla, es vinculà

Granollers.

D'ençà de 1944ifinsal 1957
president de l'Agrupació Excursionista de
Granollers, època en la qual aquesta entitat reprenia

estretament a
va

ser

uns

camins de forta embranzida. Es tornà a

publicar el

Butlletí de l'entitat i el nombre de seccions arribava

a

deu. Cal destacar que

la secció d'estudis iniciava l'any
publicació d'un fitxer arqueològic del Vallès
Oriental. Va ser també l'època en què es va estructurar
1946 la

una

secció de ciències

naturals, molt més definida i

aprofundida anys més tard en el Museu de Granollers.
Però també

el decurs

d'aquesta època, les activitats
desplegarien en altres camps com,
per exemple, en el del Centre d'Estudis inaugurat l'any
d'Antoni

en

Joncb

1951. Nascut

com una

branca de l'Associació Cultural

Segon Ensenyament, creada en
1947, va ser-ne dels principals impulsors, d'aquesta
associació i del centre, igual que de la creació de la
Fundació Pere Maspons i Camarasa; va fer totes aquestes
activitats tan importants per la ciutat conjuntament
amb d'altres persones, però en especial amb l'avui degà
del Col.legi d'Advocats de Granollers, senyor Pere
Canal i Baliu. Amb la Fundació Pere

Maspons i

Camarasa s'émplaçaren en un mateix edifici -el readaptat

de l'església de Sant Francesc-, una escola de música, un

Però,

comarcal,
en

un

qual seria nomenat conservador i després director,
ben palpable, tot i ser un període difícil per a
l'activitat i la inquietud cultural de la ciutat, el seu
reeiximent amb l'ajuda del doctor Ainaud de Lasarte.
Des de 1945 fins al 1958' Ja preocupació per la
salvaguarda del fons patrimonial del Museu i del
patrimoni exterior, històric i natural, va ser una constant
d'Antoni Joncb que es traduí en la primera catalogació
de,les peces del fons, en el suport i el treball a les
primeres prospeccions arqueològiques que es van fer a
la ciutat i a la comarca, en la recuperació dels elements
arquitectònics d'una ciutat que començava a créixer
sense massa miraments i en
l'impuls d'apropar el
ciutadà a la natura, en uns dies en què ningú bo feia.

es

d'Antics Alumnes de

arxiu

i del

va ser

una

hemeroteca i

una

sala d'actes.

lloc rellevant hem de situar l'activitat

d'Antoni Joncb, en especial des de 1946 al si del Museu
de Granollers de la postguerra, situat a cayi Molina,

d'aquell Museu-Arxiu de Granollers i del
Vallès Oriental, riascut en l'època republicana. En
aquest Museu de Granollers, amb vocació de ciutat i de
comarca, com sempre així ho entengué Antoni Joncb
continuació
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Destaquern-ne

uns pocs

fets. Primer inventari general

del fons del Museu. Primeres restauracions de teles i
retaules. Actuacions per salvaguardar
Gonestable. Greació de la "Junta de

la

casa

del

Defensa del
Patrimoni Artístic", amb l'encàrrec a Josep Estrada i a
Salvador Llobet del "Gatàleg d'Edificacions Artístiques
de Granollers". Extracció dels mosaics

romans

apareguts

el subsòl de

l'antiga presó. Projecte d'un Jardí
Municipal amb una extensa mostra de la flora de la
comarca. Primeres
propostes per a la salvaguarda del
massís del Montseny. Greació de l'Estació Meteorològica
de Granollers, amb la col.laborado de Marià Puig i del
doctor Llobet. Sens dubte la primera història del Museu
està estretament lligada a aquells dies i esdevindrà el
nexe causal del futur
d'aquesta institució.
en

En

reconeixença de la

seva qualitat professional, i
les oposicions, Antoni Joncb és
nomenat director del Parc Zoològic de'Barcelona
entre
els anys 1955 i 1984. Durant aquesta època el Zoo de
Barcelona emprèn les millores que el duran a ser un dels

després de

passar

millors
sens

zoos

d'EurO'pa. En

aquest anys

Antoni Jonch,

dubte, desenrotlla la més important labor

professional de la seva vida. Tots els qui van tenir la sort
de conèixer-lo recordaran sempre el délit amb què
explicava les anècdotes i les vivències relacionades amb
el Zoo de Barcelona: les inacabables peripècies per
obtenir aquell animal en un poblat africà; les
tragicòmiques històries del dia a dia del Zoo; aquella
precisa i lúcida descripció dels entrellats de la burocràcia

municipal.
Les millores

portades a cap durant la direcció d'Antoni

Jonch al Zoo són les que configuren l'essència del Zoo
actual. Es fa realitat l'Estació d'Ikunde,

a

la llavors

nodrirà bona part de là
col.lecció del Zoo i d'on prové el "Floquet de Neu",
símbol del Parc i de Barcelona. Entre les primeres
millores cal destacar l'ampliació i la nova situació de la
gran fauna africana, en una instal.lació que permetia i
permet, una magnífica visió dels animals, defugint no
sols de les reixes sinó també dels gratis fossars. Les noves
instal.lacions per als rèptils, el dofinari - el primer
d'Europa-, l'aquari, l'ocellari, són projectes executats
en
aquell moment. També les activitats de l'Escola
teòrico-pràctica del Zoo de Barcelona que es van iniciar
en
aquella època, ens mostren també aquesta constant
preocupació d'Antoni Jonch per la pedagogia de la
ciència i de la cultura en general. Sens dubte, va ser una
etapa de transcendental importància per al Zoo, per a
la ciutat de Barcelona i per al país, i anjb un indubtable
impacte i reconeixença internacionals. Entre les moltes
distincions que tingué Antoni Jonch al llarg de la seva
vida, destaquem, per exemple, que la^reconeixença
nacional d'aquesta tasca es va materialitzar amb
l'atorgament, per la Generalitat de Gatalunya, de la
Creu de Sant Jordi, l'any 1985.
Guinea

Espanyola, d'on

es
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Antoni Jonch

destaca també en una intensa labor com
incansable del que serà el Parc Natural del
Montseny, de què publicà nombrosos articles de difusió
sobre la protecció d'aquest massís. En 1953 publicava
"El Montseny Parque Natural" avançant-se en el tempsen un
llarg procés que no culminà fins més de vint anys
després, en 1977, amb l'aprovació del "Pla Especial del
Parc Natural dél Montseny". La iniciativa d'Antoni
Jonch va ser en aquell moment innovadora en tots
sentits. Si ens situem en aquell moment de la història del
nostre
país, la concepció de parc natural que tenia
Antoni Jonch era moderna i contrastava amb la política
general que en aquell moment es feia en la gestió d'altres
espais naturals. En efecte, Antpni Jonch introduïa, ja en
aquell escrit, diversos conceptes i propostes: el concepte
d'Escola de la Natura, com a centre d'interpretació i
experimentació del medi immers en la mateixa natura;
els centres de recuperació i nuclis de fauna, una concepció
avui dia en part superada, però de plena vigència en
aquell moment i encara ara d'actualitat en diversos
aspectes relacionats amb la gestió del patrimoni biològic
i, en especial, per a les espècies de la gran fauna autòctona.
a

promotor

Els itineraris de les ermites i de les masies amb

museus

monogràfics de les activitats típiques de la muntanya,
en la més
pura línia del que avui anomenem ecomuseus,
també són part d'aquell projecte que Antoni Jonch no
va cessar de
predicar i que en bona part encara podem
considerar avui com a projecte vigent per desenvolupar
en el
Montseny. Del seu gran amor a aquesta muntanya,
n'és mostra la seva obra "El Montseny i les seves quatre
estacioris".
Tot

.i la

seva

dedicació al Zoo barceloní i

a

la

gran

jAntoni Jonch va.impulsar la
represa de l'activitat del Museu de Granollers, desallotjat
de can Molina en 1964, i que obtenia lloc en la també
quantitat d'activitats

,

desallotjada seu de "La Unió LLiberal". Era l'any 1976.
Més tard, deslliurat de les càrregues del Zoo de Barcelona
i

amatent

nomenat

als interessos culturals de Granollers,

cap

era

d'Àrea de Ciències Naturals del Museu

l'any 1982 i reprenia així la seva tasca en aquesta
institució, impulsava l'activitat d'un nombrós equip de
col·laboradors i iniciava

una nova

del Museu., Cal recordar que

època de l'activitat

de seguida

es

faria

l'exposició "El Medi Natural del Vallès" que assoliria
un
gran èxit de públic i que-també s'iniciaria una,
primera programació estable d'exposicions de natura,
amb les primeres mostres, entre d'altres, de bolets i
d'exposicions de bonsai.
Antoni

Jonch i Cuspinera va ser

nomenat

director del

Museu de Granollers i

n'ocupà el càrrec entre 1985 i
1992. En aquest període es fa realitat el Museu de
Cranollers-Ciències Naturals, a la Tela. És possible així
disposar d'una programació estable d'exposicions i
activitats de ciències a Granollers; es recupera el jardí
com a mostra de la botànica, la fauna i la geologia de la
comarca; es crea

el servei del Centre de Documentació

del Tare Natural del

ciències, i

es

Montseny,

en

la

seva

secció de

fa possible també començar un extens i

els

quedarà el record profund de les vivències
compartides i donaran fe que tot allò que s'ha dit
honora un personatge que mereix la més alta
consideració de tòts els ciutadans de Granollers; el del
nomenament

el

de Fill Predilecte de la Ciutat. Per als

les

conèixer i

a

generacions

la ciutat i al

nostre

patrimoni històric i natural. Sota la
les àrees de treball

arnb la

incorporació de diverses persones que
començaren a nodrir de manera ben palesa els dos
centres;

el Museu central i la Tela. Naixerien "Lauro"

Revista del Museu de Granollers i "Treballs del Museu

de Granollers".
Antoni Jonch i

Cuspinera ens va deixar sobtadament la
1992. Als qui el van conèixer

matinada del 6 de juny de
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que

natuta.

Excursionista de Granollers,
d'aquesta entitat el dia 1 de juny de
1992, i posteriorment, de la Societat Catalana
d'Educació Ambiental, l'Ajuntartient de Granollers,
en
ple del dia 22 de juliol de 1992, decidí iniciar
l'expedient de rnèrits per concedir el nomenament de

A ptoposta de l'Agrupació

aprovada

en Junta

Fill Predilecte de la Ciutat de Granollers

a

Antoni

Jonch i Cuspinera.

unànimement, en sessió plenària
l'Ajuntament de Granollers del dia 30 de maig de
1994, concedit la distinció honorífica a títol pòstum de

I per tot això, s'acordà,

de

Fill Predilecte de la Ciutat de Granollers

Jonch i Cuspinera.

intens programa d'acostament a les escoles, per tant, de
nois i noies de Granollers i de la comarca, al Museu, a

direcció d'Antoni Jonch s'ampliaren

qui

vindran,
deixem aquesta visió fugaç d'un home dedicat en cos i
ànima a la seva ciutat, al Montseny i a la defensa de la
no

van

Joan Garriga i Andreu
Antoni

Arrizabalaga i Blanch

a

Antoni
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Fageda a les Illes
del Montseny

Arrizabalaga i Blanch, Antoni; Garriga i Andreu, Joan (1994)
«Antoni Jonch. Fill predilecte»
Fills predilectes / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Perxada del Montseny
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Evocació

èntranyable d'Antoni Jonch

amic dels amics i

biogràfic

que

Joan Garriga i Antoni Arrizabalaga han

detallat exhaustivament en l'informe de l'expedient per
al

nomenament

d'Antoni Jonch i

paterfamílies exemplar. Glossar cada
múltiples facetes de Jonch és una tasca
inviable per encabir-la resumidament.
una

de les

Cuspineta com afiill

Predilecte de la Ciutat, resulta evident que aquesta

El ventall dels afers de

distinció, més que cap altra, s'escau molt àptopiadament

projeccions dins els

per exaltat, premiat i reconèixer públicament l'abundós
doll de mèrits acumulats a través d'una modèlica i
intensa vida dedicada a la ciència,

Amb

tot

al país i a Granollers.

honor i solemnitat, la ciutat

ret un merescut

i totalment

jiistificat homenatge a l'obra esplèndida
incansablement
que,
i entusiàsticament, portà a terme
el nostre il.lustre compatrici al llarg de 76 anys plens i
aferrissadament actius fins al

moment

del seu inesperat

tot en una

a

títol

pòstum, el

preuat

guardó de Fill Predilecte,

en

reconeixença a un eminent granollerí que en tot moment
va

variat i

extens,

amb

veneració emblemàtica de la Natura

com

demostren les seves ocupacions,

aficions, dèries i delits:
professor de ciències, president de l'Agrupació
Excursionista, director del Zoo de Barcelona,
conservador i director del Museu de Granollers el 1946

i,

en

1985, creador i director de la Secció naturalista de

escriptor i conferenciant prolífic,

coneixedor i
Ara l'Aj untament de Granollers atorga a Antoni Jonch,

era

de la ciència, de la cultura,
de l'excursionisme i de la docència, de manera primordial
en
la.zoologia, l'ecologia, la museística, sublimant-ho

la Téla,

traspàs.

Jonch

camps

expert

profund de tot el que es relaciona
amb les espècies vegetals i animals, el manteniment i
l'equilibri ecològic del nostre entorn i, particularment,
amant

del massís del

Montseny.

enaltir, amb el seu treball i la seva trajectòria, el nom

de la ciutat nadiua.

Però

d'aquesta esquemàtica relació, vull ressaltar el
la seva generosa, profunda
omnipresent humanitat.

punt àlgid del perfil personal:
Causa admiració recordar la

llarga llista del que va fer,
estttdiar, del que va promoure i de tot el que
va estimar Antoni Jonch, home
íntegre i honest, culte
i intel.ligent, innovador i conservador, cordial i amatent.

i

del que va
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Antoni Jonch, per damunt de totes les seves empremtes
culturals i científiques, oferia en primer terme el vesant

z

d'un home

ple de cordialitat, de bonhomia, de tracte
exquisit, d'atenció constant amh els altres, de clarerat
de pensament, de lucidesa.intel·lectual, d'agudesa
d'expressió i, evidentment, per a tots els qui hem gaudit
amb la seva amistat, la suau i fina ironia que de forma
planera i espontània emergia d'una conversa àgil, fluïda
i, si s'esqueia, acerada. Amb aquesta constant vàlua
intrínseca i una personalitat irradiant, Antoni Jonch
era com les
trompetes de Jericó fent caure els murs més
sòlids i afermats per aconseguir allò que considerava el
millor i més encertat per tirar endavant els fabulosos
projectes que primer somniava i després dissenyava.

com a

treball de camp per a

torna era un

plaer

per

l'examen final. I com a
als alumnes i els amics accedir a

la

torre del carrer del Rec on vivia, per
encantar-nos
amb laseva col·lecció zoològica particular, instal·lada al

jardí on admiràvem un excel·lent i sorprenent mostrari
d'aus, de rèptils, de mamífers i els exemplars, ben
insòlits fora d'un parc, dels petits cocodrils, estrelles del
minizoo personal que mantingué fins que guanyà les
oposicions el 1955 de conservador del Zoo barceloní i
de què l'any següent seria director.
La

meva

relació

personal" s'inicià així i continuaria

l'estiu del 1947
Antoni

Jonch

en totes

les

ben clarament marcades

seves
unes

diverses facetes deixà
fortes

mantenim ben fermes i arrelades

tots

petjades
els

conegut, hem rebut el devessall de la seva
hem gaudit del seu saber i del seu talent.

que

qui l'hem

cordialitat i

juntament amb Joan Font i Padró, per
inventariar, pas previ a la catalogació posterior dels
tècnics, el
que

nou

durant

Museu de Granollefs a can Molina, tasca

Carbó i l'ull

de cinquanta

anys que

vaig conèixer Antoni

Jonch, professor de ciències naturals i de química del

Col·legi Oficial de Segona Ensenyança, flnstitut" del
Corró per entendre'ns, que amb el seu profund
domini de les assignatures i la seva pedagogia innnata
carrer

més que ensenyar-nos ens

delirava

tot

fent

entrar

les

pedres, les plantes i els animals per la vista i pel
convenciment, que no pas per la memorització autómata
dels compendis del batxillerat. Els alumnes, tots
n'estàvem joiosos i encantats de rebre un bagatge tan
fluid i entenedor, més si es completava amb col·leccions
de mineralogia i curtes sortides d'excursions que podien
des de la riera del

Congost fins als voltants de la
Roca, per recol·lectar en algunes tardes asolellades,
unes
quantes plantes que premsaríem i classificaríem
anar
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vacances,

portàrem a terme sota la seva direcció, el suport de Joan

vigilant i

Manuel París. El
Fa prop

aprofitant les

tres mesos, tot

del

atent

nostre

conserge,

treball estiuenc

el popular
ens

mostrà

molt clarament que la resurrecció del Museu de
Granollers era un dels grans reptes de Jonch. El centre,

inaugurat en 1946, reunia al seu si els fons inicials del
primer museu fundat ell 932 més un important bagatge
d'obres i de peces artístiques o històriques; que
l'existència del museu permeté servar i rescatar dels

perills de destrucció originats per la contesa civil del
1936, moltes de les quals- hi restaren dipositades
definitivament. L'eficient esperit organitzatiu de Jonch,
el posà molt ràpidament en primera línia dins el món
dels museus comarcals pels fons exposats i també per les
activitats

annexes

de

recerca

i

rescat

arqueològics amb

Josep Estrada i Salvador Llobet, les exposicions
artístiques i florals i les sessions del Centre d'Estudis de
l'Associació Cultural.

Uns

mesos

més

tard, coincidíem en la Junta de Govern

de la recent creada Associació Cultural d'Antics Alumnes
de

Segon Ensenyament, de-què fou vice-president des

del 1948 fins que per atzars de les temences, les enveges
i les antipaties dels polítics locals llavors exercents,

aquella Junta fou, entre'1954 i 1955, convenientment
neutralitzada i catapultada. Tots els qui donàrem
l'impuls de constitució i consolidació de l'Associació
Cultural recordem les reunions de l'organ rector no
solament pels projectes elaborats i actes desenvolupats,
sinó també per les brillants, divertides i incisives
intervencions, comentaris i diseccions verbals que de
totes lès
temàtiques plantejades, tard o d'hora, en feia
Jonch amb el

seu

habitual tarannà.

Molt posteriorment,

là nostra relació tornà a refermarcoincidim a l'Ajuntament de
Barcelona, en el qual Antoni Jonch exercia, des del
1956, el càrrec de director del Parc Zoològic. Aquesta
circumstància renovà els nostres lligams de col.laboració
i vaig poder seguir molt de prop l'actuació de Jonch,
l'horrie que havia fet el miracle de convertir un Zoològic '
se

estretament, quan

l'homòleg de Parcs i Jardins, i, de forma especial i
decidida, de l'alcalde, Josep Maria de Porcioles, el
qual, bandejant els criteris d'un grup important dels
seus col.laboradors més directes,
acceptà, impulsà,
rubricà i finançà les idees renovadores d'Antoni Jonch.
La gran tasca desenvolupada en aquest període significà
no

solament

l'expansió del recinte de 2 a 12 ha, la
integral del Zoo i la

modernització i la transformació

creació del Centre d'aclimatació d'Ikunde

a

là Guinea

Equatorial, primera llar del famós "Floquet de Neu",
sinó també la consecució d'un prestigi internacional
ben reconegut per a la institució i, a nivell personal,
pels importants càrrecs que ocupà en les organitzacions
de zoos i d'experts mundials. Al llarg de trenta anys, ha
estat l'ànima i el
propulsor del Zoo i com diu
l'historiador Emili Pons, el director Jonch va ser

"una

figura que esdevindria cabdal en la història moderna de
la col.lecció zoològica barcelonina".
Els vaivens del

marc

transformació

institucional del Zoo,

en

fase de

societat

constància i entusiasme per presentar i defensar els seus

privada municipal,
significaren diversos canvis de criteris i sistemes, alguns
dels quals sortien visiblement dels esquemes habituals
dejonch, per la qual cosa sol.licitàlajubilació voluntària
que li fou concedida per acord municipal de 27 de

projectes totalment renovadors i adaptats

gener de

més

el

decadent i obsolet

gènere

a

en

la millor instal.lació del

seu

Europa. Aquesta tasca va ser possible pel seu

treball, dedicació,

intel.ligència, nitidesa d'idees,

a les línies,
factors decisius per impulsar
amb tota la seva empenta un nou model de col.lecció
zoològica i també salvar els esculls difícils i perillosos
del conservadorisme municipal. En aquesta labor
comptà amb el suport del Servei Municipal del Parc
Zoològic, de què seria el gerent des del 1959 fins al
1968, any que l'òrgan autònom del Zoo es fusionà amb

avançades,

com a
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en

1984, retirada que comportava ben clarament
de l'etapa més fulgurant, pràcticament
tres dècades, del Parc Zoològic barceloní. Malgrat
cloure amb un cert regust la seva vida professional, això
no
significà pas un camí cap a la inoperància, sinó
tancarnent

retornà al Museu de

fins al 1992, amb
entre

les

quals

Granollers,

noves

una

on

n'assolí la direcció

idees, impulsos i realitzacions,

de les més reeixides és l'Àrea de

Ciències Naturals
lliure

a

la

torre

l'apasionant

en

de la Tela, que

d'aplicar el seu bagatge
aprofundir i posar a l'abast de
tasca

científic i cultural per
tothom els coneixements i l'amor

vallesana,

en

li donà via

a

la

natura

i la

Moltes i més

coses

podríem dir sobre realitzacions i

projectes, alguns reeixits, altres perfilats però encallats
en llims de les il·lusions i dels papers,
tan evocadors i
significatius com són els del Parc Natural del Montseny,
el trasllat del Zoo, la

particular.

reserva

faunística, l'Escola de la

Natura, el Centre de

amb les commemoracions del centenari de la fundació

BiologiaAplicada o la Xarxa verda
a l'entorn de Granollers. A tot allò que planificà i
aconseguí portar a bon port, hi aplicà èls seus cinc
sentits i el convenciment, ben palès, de servir la
comunitat. Granollers i Barcelona han reconegut la
seva recordada tasca,
Catalunya també ho ha fet, i amb
gran anticipació, quan el 1985 la Generalitat l'honorà

del Parc

amb la Creu de Sarit

La

seva

petja

ciutat de

estol sels

que aparentment

Barcelona,
seus

a

semblava oblidar la

exepció de l'homenatge d'un

amics i col·laboradors el 14 de febrer de

1986, fou recuperada institucionalment amb el projecte
de retre-li

un

homenatge públic i oficial coincidint

Zoològic el 24 de setembre de 1992, però,
el propòsit es
convertí en un homenatge pòstum, personificat en la
seva vídua, Josefina Sampere, en el
trascurs dels actes
que el 28 de setembre de 1992, tingueren lloc en el
recinte del Zoo, amb una dissertació de Josep Maria
Ainaud de Lasarte, la inauguració de l'exposició sobre
els 100 anys del Zoo i el lliurament per l'alcaldé de
Barcelona, Pascual Maragall, a Josefina Sampere d'una
placa commemorativa de l'homenatge de la ciutat i el

Jordi.

malauradament, moria el 5 de juny, i

Zoo

a

Antoni

Jonch.
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Què la seva obra i el seu camí entre nosaltres, ens
esperoni per mantenir viu el seu record i siguin un

eloqüent exemple

per a tots

Jordi Baulies

els granollerins.
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Una

xarxa

verda

a

l'entorn de Granollers

oblidat. La ciutat s'ha transformat

ciutats,

la

plataforma urbana sota la
premissa anomenada progrés. Créixer pot ser, en moltes
ocasions, sinònim d'avenç i de millora, però acostuma
a anar
aparellat del factor renúncia. Així, mentre els
nostres carreré prenien dimensió esperonats per la força
potencial d'un poble treballador, eren envaïts els claps
de natura que ens abraçaven'l els contorns de la ciutat
anaven
perdent la sentor d'amables fesomies.
De vailets vàrem aprendre a respirar aire molt oxigenat.
La flaire del camp, de la terra i dels seus fruits, dels
estables i dels galliners, es feia present en totes les cases
barrejant-se, amb la millor naturalitat, amb l'olor
va estenent

d'home fins
Tothom

a

formar

seva

un entorn

estable i harmònic.

delia

pel color verd i per l'aigua fresca. Per
més generalitzats era la tertúlia
entorn d'alguna de les'moltes fonts de la rodalia. Un
aperitiu, menjant els llaminers "anissos", ens
predisposava a cercar el got d'aigua que, ben aviat,
gairebé com acte sacramental, nodriria cos i esperit. El
retorn a la llar solia fer-se carregats amb
garrafa o el
càntir plens, als quals s'acostumava a afegir un rajolí de
licor de matafaluga, segurament per intentar allargar el
record d'aquella suggestiva estada al camp.
això

un

es

dels

costums

Han passat

els

anys

i aquella senzilla, però intensa i

estimulant,

manera

de fer s'ha perdut i, fins i tot.

*

Extret d'A.

JONCH, 1987. Una

xarxa

verda

a

pot ser el mateix.
transmutació no és
no

Hom vol creure, però, que aquesta
tan

intensa

com

ens

sembla. Els

homes són els mateixos i les lleis

biològiques que els
presideixen no han estat modificades. L'entorn continua
gravitant intensament sobre els éssers i nosaltres i les
noves
generacions, no erem un caprici, ni de bon tros
una moda. Obeïen
una
exigència natural a què
l'home està indissolublement lligat.
Anar contra la tecnologia entenem que seria un equívoc
tan greu com lliurar-s'hi
sense condicions. Cap
tendència pot esmunyir-se de la regulació i menys
indisposar-se amb els principis bàsics de les doctrines
a

universalistes. L'home i la

natura

viva són el gran

binomi que

qualifica el planeta Terra, però les
específiques facultats de l'home com a ésser Intel.ligent
ens
porten, amb naturalitat, a una evolució tecnològica
que cal acceptar i que, segurament, ens és convenient.
Qualsevol acció deixa productes residuals. Per això una
mena de
"resignació biològica" vol adaptar l'home i els
éssers vivents als creixents valors contaminats. Malgrat
tot, el preu exigit és molt elevat i comporta el sacrifici
de la majoria dels éssers vius i, fins i tot, la desaparició
de nombroses espècies. Saber dosificar, mesurant fins
on i de
quina manera hem de comportar-nos, és un dels
grans reptes que té plantejats l'home.

l'entorn de Granollers. XXXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Museu de Granollers,
pàg.: 33-50.

Centre d'Estudis de l'Associació Cultural,
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profundament. Té

altra forma i diferent estructura social. El comportament

El parc
en

públic i les fonts convertides
braços de natura

Guerra Civil que vàrem

nostres

La ciutat de Granollers ha

configurant-se sota una
projecció allargassada, immersa en un terme municipal
de sols 14,89 km^, o sigui 1.489 ha. Aquest fet i,
especialment, una antiga despreocupació en els plans
urbanístics generals, han motivat que les possibilitats
d'abrigar-lo dins una trarrta verda, per manca d'espai i de
normatives,

es

anat

minimitzés, i

"humanització" necessària per

no

se

li concedís la

enquadrar-se

a

allò

que

podríem dir-ne "ciutat racional". El temps ha anat
passant amb una mena de somnolència col.lectiva,
com si el
problema no existís, però, en veritat el que
succeïa és que fèiem el caminar del cranc, tirant enrera
per desfasament en el creixement de la ciutat.
Així van anar malparant-se conreus, boscos i vernedes,
que ens envoltaven, i es van anar transformant en safates
per acollir edificacions i vials. Una desencertada passivitat
de l'Administració

no

va

saber aixecar els ulls

suficientment per

ultrapassar el mur afalagador
d'engrandiment de la vila i es va convertir en inconscient
botxí. Adquirir uns terrenys estratègics en aquells
moments i incorporar-los al patrimoni ciutadà, hauria
relativament fàcil. Teníem

ja suficients lliçons a
aprendre què significava el
"sacrifici del verd", però els mestres no s'improvisen,
neixen sols com a fills de nodrides branques de la cultura,
el més preuat, patrimoni dels patuimonis dels homes.
En cert temps, Granollers va ésser qualificada de ciutat
mig industrial, mig camperola, amb predomini
d'aquesta darrera preferència. Així ho testimoniava -i
pot servir-nos d'exemple- la tan polèmica "cartilla de
racionamiento" que ens va ser imposada a conseqüència
estat

Europa i hauríem

pogut

de les restriccions, de

tot

ordre, derivades de la trista
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patir. Un fet, gairebé anecdòtic

-oblidant-nos del dramatisme que comportava- fou la
"secció d'aliments" que ens assenyalaren per criar els
fills. Consistien

en

xocolata, bacallà i sabó.

Interpretaven que la resta de nodtiments bàsics del
camp ja els trobaríem en el comerç perquè es tractava
d'una localitat

agrícola.
d'aquestes realitats, l'any 1953 vàrem
presentar com a ponència en el "Centro de Estudios de
Fent-nos ressò

la

Asociación Cultural" de

intitulat "El

Granollers,

un

treball

Parque Municipal de Granollers", que fou

publicat pel "Centro de Iniciativa y Turismo del Vallés
Oriental", l'any 1954. Aquest opuscle volia ser,
únicament, un senzill suggeriment per estimular aquell
imperiós neguit, ja que coneixíem les grans dificultats
oficials de comprensió d'aquest problema i, per tant,
no era
prudent establir concepcions de més importància.
Ara, passat el temps, en rellegir aquell projecte el
en molts aSpectes, encara que
continuaríem subscrivint-ne bastants d'altres que, en

trobem anacrònic
bona part,

han estat traduïts en el complex de Ciències

Naturals, anomenat "LaTela", del Museu de Granollers.
El

projectat trasllat de l'estació del ferrocarril de MZA

fet imminent i ens semblava que podia ser una
feliç oportunitat disposar d'un espai ben adient, tant
per la situació com per la superfície, per a l'establiment
d'una "planta pilot" d'aquesta tipologia. Així va succeir
i l'any 1974 amb més o menys encert, naixia el "Parc
Municipal Torres Villà", el primer espai d'aquest tipus
que tindria la ciutat, ja que l'única parcel.la anornenada
era un

,

"Parc"

-gairebé com a mofa- era la formada per unes
plàtans malaltissos al costat de la referida

dotzenes de

estació del ferrocarril MZA.

El

mostré desig, expressat en l'opuscle esmentat, era la
integració d'un recinte al servei del lleure, però integrat
dins un missatge pedagògic. Per aquest motiu quedaven

incorporats al projecte

un representatiu mostrari dels
plantes vallesanes, juntament amb
monòlits de roques i d'elements geològics destacats.
L'expressivitat animal, com a element festiu, hi tenia

verdes.

també

Llevat dels parcs

arbres i d'altres

una mostra.

Dissortadament aquesta

iniciativa
quan vàrem

podçr ser portada a terme, puix que,
assabentar-nos-en de re)tecució, ja havia estat adjudicada
l'òbra de traçat i de plantació d'espècies vegetals i
qualsevol modificació del contipgut representava la
consegüent variació del pressupost i, amb ell, el retard
d'uns treballs tan desitjats com, al nostre entendre, de
positiva transcendència ciutadana.
Aquest primer nucli enjardinar segurament podria
ampliar-se i, sens dubte, complementar-se amb la
no va

intencionalitat d' assolir
social". Encara

resten

les

un

naus

més gran

"rendiment

industrials de la fàbrica

tèxtil "Torras" que,
representar, no

amb tots els problemes que podia
deixava de ser una de les oportunitats

que les circumstàncies ens oferien.
Un altre intent de "recuperació d'espais

verds" fou el

durant el "I Consejo Económico
Sindical del Vallés Oriental" que va celebrar-se a
Granollers l'any 1970. La Ponència de "Turisme", que
hom
encapçalava, entre moltes altres iniciatives,
proposava seleccionar una ampla franja al llarg del riu
Congost, essencialment, entre el ponr del ferrocarril
del Nord -situat al mig de les estacions de Granollers i
que va proposar-se

de Canovelles- i el pont
Granollers a Barcelona pel

existent

a

la

carretera

de

"Coll de la Manya", a fi de
poder-hi disposar diferents nuclis esportius i "espais
socials".

reserva
-

en

d'aquesta
important zonificació -guanyada al riu mitjançant la
seva canalització
per destinar-la a habitatges i a altres
-

devia ser la causant de la desestimació d'una

oportunitat que, difícilment, mai més no podrà donar-
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urbans,

un tercer aspecte

de positiva

natural, entenem que podria ser la revitalització

molts

creació de les enyorades fonts
guerra", autèntiques relíquies d'aquell
"meitat industrial, meitat camperol", que

casos nova

-

"d'abans de la
Granollers
tants

bons rècords

varen

fer-nos viure. Can Carrencà,

Can Gjli, el "Ràdium", el

Cargol, la Verneda d'en

Fortuny, là Font Verda i moltes d'altres

llunyanes,

eren noms de paratges que
còrs d'infants.

nostres

una

mica més

havien acollit els

paratges han perdut tota mena
s'han convertit en erms, edificacions

Aquests

de tradició i
o

propietats

privades tancades al públic. Les noves planificacions
urbanístiques segurament acabaran de sentenciar-los si
no es valoritíen novament. Comprenem
les dificultats
que deu portar aparellada tota l'operació de reestructura
i de consolidació, però estem ben segurs que vindrà un
dia que tornarem a sentir-ne nostàlgia i serà ja tard, i
tota acció esdevindrà
impossible. Llavors culparem la
despreocupació de l'Administració, l'egoisme de la
propietat, la insensibilitat dels homes. Lamentar-se no
serveix de

res.

A més

del col.lectiu
serem
culpables.
part

Antoni

La rendibilitat econòmica d'una part

estaments,

i que tant es desitjava. Només una part se n'ha
aprofitat feliçment, aquellá que ha donat lloc a l'actual
"Parc de Ponent" i a la programació de dues altres zones
se

a

més, pensem que tots

anomenat

ciutat i,

Jonch i Cuspinera

formem

per tant, tots en
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